
 0 تشاو 1



 ا ا ا ا ا ات

 تاسارد

 ةيقيبطتلا تايناسللا





 بلاطلا دمحم لياه .د

 تاسارد

 «٠» ةيقيبطتلا تايناسللا

44 

 باتكلل ةيروسلا ةماعلا ةئيهلا تاروشنم

 م1١٠٠ قشمد - ةفاقثلا ةرازو



 ةماعلا ةئيحهلا :قشمد - . بلاطلا دمحم لياه / ةيقيبطتلا تايناسللا يف تاسارد

 .(يبدألا دقنلا) - .مس 5٠5 ؛ص ١54 - .م1١50 «باتكلل ةيروسلا

 ةلسلسلا - بلاطلا - * ناونعلا - ؟ لا

 دسألا ةبتكم



 هم ب الباي و
 ممر“ مم

 ,(تايناسللا) :نييساسأ نيموهفم ةيقيبطتلا تايناسللا حلطصم نمضتي

 حلطصم وهو ؛(ةيقيبطتلا)و .ةيرشبلا تاغلل ةيملعلا ةساردلاب ىنعي يذلا ملعلا وهو

 نم ةدافتسالا عم ؛يقيبطتلا اهناديمب ةفلتخملا ةيوغللا تايرظنلا طبر ىلع لاد

 .قيبطتلا مدخت يتلا ةددعتملا ىرخألا ةيفرعملا لوقحلا

 لقتسم ملع اهنأب ةيقيبطتلا تايناسللا يحجارلا هدبع روتكدلا فرع دقو

 لح نع ثحبلا ىلإ فدهي هلخاد نم عبني جهنمو ءصاخلا كرعملا هراطإ هل .هتاذب

 لمع ةءافك نيسحت لجأ نم ةغللا ةعيبط نع رفاوت امل لامعتسا هنإ ؛ةيوغل ةلكشمل

 يتلا مولعلا فلتخم هيف يقتلت ناديم هنإ ,هيف يساسألا رصنعلا ةغللا نوكت ام يملع

 تايناسللاو ةيعامتجالا تايناسللاو تايناسللا لثم نم ةيناسنإلا ةغللاب متهت

 ىلع موقت يتلا ةيفرعملا لوقحلا نم دحاو هنإ ."!ةيبرتلاو عامتجالا يملعو ةيسفنلا
 .تاصصختلا ةددعتم ثاحبألا

 تاغللا ميلعتب ةطبترملا «ةيقيبطتلا تايناسللا»حلطصم روهظ خيرات دوعيو

 هدامتعا :؛تايناسللا نم يقيبطتلا بناجلا دوجو نم مغرلابو :1547 ماع ىلإ

 نلعت ةيمست ذخأي مل كرعملا لقحلا اذه نأ الإ :خيراتلا اذه لبق تاغللا ميلعت ث

 تراص خيراتلا كلذ ذنمو .يضاملا نرقلا نم تاينيعبرألا #2 الإ هتيلالقتسا

 «توريب «ةيبرعلا ةضهنلا راد «ةيبرعلا ميلعتو يقيبطتلا ةغللا ملع :يحجارلا هدبع )1(

 راد «ةيقيبطتلا تايناسللا يف سورد :ديعلب حلاص :رظناو ءاهدعب أمو ١45 :3”١٠٠غط

 .اهدعب امو 7٠٠٠: ١١ ءرئازجلا ءرشنلاو ةعابطلل ةموه

 هم حد



 ؛ناجشتيم ةعماجب ةيزيلجنالا ةغللا ميلعت دهعم # سردت ةيقيبطتلا تايناسللا

 فارشإ تحت ةيبنجأ ةغل ةيزيلجنإلا ميلعت #2 ًاصصختم دهعملا اذه ناك دقو

 هتلجم رادصإ #2 دهعملا اذه عرش دقو ءودال تربورو زيرف زلراشت نيزرابلا نيملاعلا

 تسسأ مث :130511386 ]16311115 : 10111231 01 للمم1160 1آ165[1281115 :ةروهشملا

 .(")190/ :ماع ةريندأ ةعماج 4 ةيقيبطتلا تايناسللا ةسردم

 ىلع حلطصملا اذه لوانت دنع تزّكر اهنأ تاساردلا نم ريثك ىلع ظحالي ام

 مدقن ؛باتكلا اذه 4 اننكلو ءهيلإ تبهذ ام #2 ةقحم يهو .ةغللا ةيميلعتب هطبر

 :ملعتلا تالكشم لحو .يميلعتلا بناجلاب ةطبترم اهنأ ىلع ةيقيبطتلا تايناسللا

 كاذ يأ ماعلا هراطإ كي يوغللا سردلا #4 يقيبطتلا مهفلاب حلطصملا اذه طبرو

 ,يقيبطتلا اهبناجب ًامومع ةيوفللا تايرظنلا طبر ةرورض ىلع موقي يذلا مهفلا

 ىلع باتكلا اذه تاسارد ضعب نإف كلذبو .ءيريظنتلا بناجلا ىلع راصتفالا مدعو

 مولعل ةيقيبطت اياضقب لصتم اهضعبو ء.اهميلعتو ةغللا ملعت اياضقب ةرشابم ةلص

 ةيتوصلا ةساردلاب وأ .ةيلالدلا ةساردلاب قلعتيام اميسالو .ةفلتخملا ةغللا

 .يعامتجالا اهراطإ 4 ةغللا ةساردب وأ :ةيميفنتلا

 لوألا لصفلا 4 انسرد ءلوصف ةسمخ ىلإ باتكلا مسق دقف كلذ ىلع ءانبو

 دصرل ةلواحم ب .ةيلالد ةيئاصحإ ةسارد (ميركلا نآرقلا 4 ءاملا ةظفل تالالد)

 ةفقو فقوتلا انلواح مث ءاهيف تدرو يتلا ةقيسآلا ش ةظفللا هذهل ةفلتخملا تالالدلا

 .يلهاجلا رعشلا نم جذامن  اهتالالدو نآرقلا 4 ءاملا ةظفل تالالد نيب ةنراقم

 تايوغللا ءوض  ةيبرعلا ةفللا © روظحملا نع ريبعتلا) :يناثلا لصفلا سردو

 ةيعامتجالا تايوغللا ءوض 4 ةيبرعلا ةفللا #2 روظحملا نع ريبعتلا قئارط (ةيعامتجالا

 ةلواحم 4 .(ضيرعتلاو ةيانكلا) يبلاعثلا باتك يه ةدحاو ةيوغل ةدام ىلع ًادمتعم

 ١15 :ةيبرعلا ميلعتو يقيبطتلا ةغللا ملع :يحجارلا هدبع لل
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 اذه #2 تاساردلا روصق ىلإ هابتنالا تفلل و .ةغللا #2 هرثأو يعامتجالا بناجلا زاربإل

 انتبتكم #2 رقتفن اننإ ذإ ءيمجعملا ديعصلا ىلع اميسالو ةيبرعلا ةغللا #2 ناديملا

 ريبكلا رثألا ىفخي الو ءاهنع ريبعتلا #2 فطلتلا بيلاسأو تاروظحملا مجاعم ىلإ ةيبرعلا
 .اهريغب نيقطانللو اهب نيقطانلل ةييرعلا ةغللا ميلعت # كلذل

 ءوض 4 تاقلعملا © ملكتملا رئامض) :ناونع تحت ثلاثلا لصفلا ءاجو

 يتلا تاساردلا دنع فوقولا :لوألا ؛نيبناج ىلع هيف انزّكر (ةيعامتجالا تايوغللا

  اميسالو اهروصق بناوج ىلإ ًانايحأ ةراشإلاو ءاهتيمهأ راهظإو ءرئامضلا تلوانت

 ورمعو ةرتنع يتقلعم #4 رئامضلا ةسارد يناثلا بناجلاو .ةفلل يعامتجالا بناجلا
 لماعلا رثأ دنع فقوتلا فدهب .ةنراقم ةيلالدو ةيئاصحإ ةسارد موثلك نب

 مهأ نمو ؛مّلكتملا رئامض وه دحاو بناج لالخ نم ءامهنم لك ةغل #2 يعامتجالا
 يخيراتلا يلالدلا روطتلا ىلع زيكرتلا يه اهيلإ وعديو ثحبلا اهانبتي يتلا جئاتنلا

 نم ةلحرم لك ربع اهروطت ةسارد لالخ نم ةيبرعلا # رئامضلل يعامتجالا

 ةيوحنلا اهفئاظو زاربإل ,نآلا ىتحو يلهاجلا رصعلا نم ءادتبا ءاهخيرات لحارم

 .نيمّلكتملل يعامتجالا ىوتسملا راهظإ #4 اهرودو ةيلالدلاو

 2 ةبراقم (ةلالدلا هيجوت #4 هرثأو ميفنتلا) ناونع عبارلا لصفلا لمحو
 ةرهاظلا هذه ةسارد لصفلا اذه 4 انلواح (يبرعلا ثارتلا 4 ميغنتلا ةرهاظ

 اذه فرعي مل انثارت نأ نيسرادلا نم ريثك ىعدا امدعب يبرعلا ثارتلا 2 (ميغنتلا)

 اذه 4 ديوجتلا ءاملعو ةاحنلا دوهج ةسارد ىلع انرصتقاو .ةساردلا نم عونلا

 تاحلطصملاو .ىنعملا هيجوت ث ميغنتلا رثأ ىلإ ةمهملا مهتاراشإ دنع انفقوتو ؛لاجملا

 .كلذ ىلع ةلالدلل اهولمعتسا يتلا

 يبرعلا ثارتلا #4 (تلعفأو تلعف بتك) دنع انفقوت سماخلا لصفلا و

 تلصو يتلا ةيثارتلا بتكلا #2 ةرهاظلا هذه انسردف .(ةلالدلاو جهنملا # ةسارد

 مث :ةسوردملا ةيوغللا ةداملل اهلوانت جهنمو ,يوغللا ركفلا 4 .اهتميف ثيح نم ءانيلإ

 .ةرصاعملاو ةيثارتلا ءارآلا ءوض #2 نيتغيصلا نيتاه لوح فالخلا ةسارد ةلواحم

 - ا/-



 ةيقيبطتلا ةيناسللا تاساردلا هذه ءارو نم اهيلإ فدهن يتلا ىمسألا ةياغلا نإ

 ,ريظنتلاب ءافتكالا مدعو :ءقيبطتلا ىلإ ةرصاعملا ةيوغللا تاساردلا تافتلا ةرورض يه

 ام يتلا ةيوغللا اياضقلاو رهاوظلا نم ريثك ىلإ هابتنالا تفل انتياغ نمض نم ناك كلذك

 امم ةدافتسالا لالخ نم ةديدجلا ىؤرلا ميدقتو ءصيحمتو سرد ىلإ ةجاحب تلاز

 .تايرظنو ءارآ نم ةثيدحلا تايناسللا 2ث حرط

 ميدقتل تاللواحم وه باتكلا اذه همدعي ام نأ هريغ لبف روطسلا بتاك ملعي

 راصق لذبو ؛ةينلا قدص نم لخي مل يذلا داهتجالا رجأ اهبسحف .ىرخألا نكت نإو

 .لمعلا © دهجلا



 ملوألا ماصفلا

 ميركلا نآرقلا 4 ءاملا ةظفل تالالد

 يف ةيلالد ةيئاصحإ ةسارد ءاملا ةظفل ةسارد ىلإ لصفلا اذه فدهي

 يتلا ةقيسألا يف ةظفللا هذهل ةفلتخملا تالالدلا دصرل ءميركلا نآرقلا

 يف ءاملا ةظفل تالالد نيب ةنراقم ةفقو فقوتلا لواحي مث ءاهيف تدرو

 ىلإ ثحبلا اذه زاحني «ءيلهاجلا رعشلا نم جذامن يف اهتالالدو نآرقلا

 :ةيخيرأت ةحمل :الوأ

 بتكلا نمف «ءيبرعلا ثارتلا يف ثحبلا نيعأ نع ءاملاب ءافتحالا بغي مل

 نب ديعس) يراصنألا ديز يبأل رطملا باتك .دقف اهبلغأو «هيلإ تراشأ يتلا

 بيرق نب كلملا دبع ديعس وبأ) يعمصألل فرغلا هانم باتكو 5١5(1!" سوأ
 باتك «لقحلا اذه يف ةعوبطملا ةمهملا ةيثارتلا بتكلا نمو "5

 مجنملا يخلبلا دمحم نب رفعج رشعم يبأل «ةيوهألا ريغتو حايرلاو راطمألا»
 1109 ووونممللا

 .؟774/؟7 :نايعألا تايفو «ءناكلخ نبا :رظنا )١(

 1١9175/7. :نونظلا فشك «ةفيلخ يجاح :رظنا (؟)

 ١1954. «قشمد ءريمس راد نع ردصو «نسح ةزع روتكدلا هققح (")
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 ةيفرعم لوفح يف ءءاملا عوضوم يف ةريثك تاسارد د تمذقو

 وأ ,")ةيفارغجو ةيئيب وأ ءةيداصتقا وأ ءةيسايس ةعيبط تاذ اهنم ةددعتم

 اينيق اهمهاذم: تعود دق" ةويقكلا هده ةنيدأ :ةضيط: ك3 ايفموب أ "اة ووسقت

 يف ءاملا) :نسح ديشر يدهز ةدئار ةثحابلا ةسارد يف امك ةيغالبلاو ةيلامجلا

 ءاملا روضح) :نوطيق دمحأ روتكدلا لاقمو ؛«"7(نوديز نباو يرتحبلا رعش

 موقت يتلا (ةيجولثيملا) ةيروطسألا اهنمو «'7(رصاعملا يرئازجلا رعشلا يف
 وبأ رونأ روتكدلا ةسارد يف ظحلن امك دقنلاو ليلحتلا نم رثكأ عمجلا ىلع

 :(رشنلا خيرات بسح ةبترم) تاساردلا كلت نم )١(
 1111 اونا ةك وتحمل اق رتحلا يوجب لع ادعم :نتفادس كلادلا نون قاس يعش لك
 ١199. «ءةرهاقلا ءينسح ديس «ميركلا نآرقلا يف اهتسدنهو هايملا رداصم مولع

 ١115. ءركفلا راد ءيرصملا دومحم زيزعلا دبع سدنهملل «مالسإلا يف هايملا نوناق

 ءركفلا راد «يميلدلا رماع دمحأ سدنهملا ءتاراشإلا ريسفت جاهنم «نآرقلا يف هايملا

 5٠٠١. «توريب

 7٠٠١. ؛توريب ءركفلا راد ءيميلدلا رماع دمحأ سدنهملا «ةينآرق تاسارد ءضرألا يف ءاملا

 راد «نامثع فيفع :«تامجرت باتك نمض ء«ارينوباك .أ يتناد ءنآرقلا يف ءاملا

 .(59 - ال :تاحفصلا) ٠٠١7 .ءتوريب :ءىوجنلا

 :تاساردلا كلت نم (؟)

 دمحم مدأ دمحم .د :فارشإ ءرتاعزلا اجر دمحم بلاغ دادعإ «نآرقلا يف ءاملا

 ةلاسر ء«ميركلا ناآرقلا يف ءاملا ءةرونملا ةنيدملا ءنامزلا راد ةبتكم ءقيدص

 دمحم فارشإ «ةيديبع دياع دمحم ةمطاف :ةبلاطلا دادعإ ءنيدلا لوصأ يف ريتسجام

 «نيطسلف «سلبان «ةينطولا حاجنلا ةعماج ءايلعلا تاساردلا ةيلك «ةديرشلا ظفاح

 .اهدعب امو 8 :رظنا ءيعوضوملا ريسفتلا يف ةلاسرلا 0

 ديشر يدهز ةدئار :دادعإ ءريتسجام ةلاسر «نوديز نباو يرتحبلا رعش يف ءاملا (؟)
 «سلبان «ةينطولا حاجنلا ةعماج :كيدلا ناسحإ .د ءحلاص وبأ لئاو .د :فارشإ ءنسح

 7٠١95. :«نيطسلف

 ءديلاقم ةلجم ءنوطيق دمحأ .د ءرصاعملا يرئازجلا رعشلا يف ءاملا روضح (؛)

 5١1, 17 لا" :ددعلا



 يتلا (ةيجولثيملا) ةيروطسألا اهنمو «"!(يلهاجلا رعشلا يف رطملا) :مليوس
 يف دوجولا سنأ ءانث ةروتكدلا هتلعف ام اذهو «ليلحتلاو عمجلا ىلع موقت

 يف ةماع تاسارد تمتق كلذك ؛")(يلهاجلا بدألا يف ءاملا زمر) :اهتسارد

 يف ةعيبطلا تلوانت يتلا كلتك ءءاملا نع ثيدح اهيف «ةفلتخم تاعوضوم

 ."7لاثملا ليبس ىلع يلهاجلا رعشلا

 نم ديفتست يتلا ءاملا ةظفلل ةيلالدلا ةساردلا بايغ انظحال قبس اممو

 هذهل يلالدلا روطتلل ةنراقملا تاساردلا بايغو «ثيدحلا ةلالدلا ملع تايطعم

 نيب ةنراقملا اهنم اميسالو «ةفلتخملا روصعلا نيب ةيلالدلا اهتاليكشت عم ةظفللا

 نكمي انهو «ينآرقلا صنلاب ًالثمُم يمالسإلا لامعتسالاو يلهاجلا لامعتسالا

 دا اهو دقو وخلا اظافلا حانت وخل كاما قدلا اكن وهف املا ةلخفل ناوكق أ

 تاظوحلملا كلتو .ةيلالدلا ةساردلل اناديم الماك ءاملل يلالدلا لقحلا ذخأت دق

 .ثحبلا اذه ىلإ عفادلا يسيئرلا غوسملا تناك

 :ةظفللا حلطصم يف :ًايناث
 «ةغللا تادرفم نامكحي يناعملا نم نيعون نيب زييمتلا ءانه ءانمهي

 هلمحت اهل قصالملا اهب لصأتُملا ىنعملا وهو «ةملكلل يساسألا ىنعملا :لوألا

 «توريب «ليجلا راد ءنامع «نامع راد «مليوس وبأ رونأ ءيلهاجلا رعشلا يف رطملا )١(

 19417 ىط

 رشنلاو ةعابطلل ءابق راد ءدوجولا سنأ ءانث .د ءيلهاجلا بدألا يف ءاملا زمر (')

 5٠٠١. ءةرهاقلا ءعيزوتلاو

 رعشلا يف ةعيبطلا) :هباتك يف لفون ديس روتكدلا دنع - ليثمتلا ليبس ىلع - دجن امك (؟)
 رعشلا يف ةعيبطلا) هتاذ ناونعلا تحت .يسيقلا يدومح يرون روتكدلاو «(يلهاجلا

 بناج يف هدورو عضاوم ءرطملا) هثحب يف نمحرلا دبع ترصن روتكدلاو «(يلهاجلا

 مجرت مهم باتك ىلإ انه ةراشإلا نسحت امبرو .ريثك كلذ ريغو «(يلهاجلا رعشلا نم
 بيجن يلع :ت ءرالشاب نوتساغل «مالحألاو ءاملا باتك وه لاجملا اذه يف ةيبرعلا ىلإ
 .١٠7ا/ ء؛ااط توريب «ةمجرتلل ةيبرعلا ةمظنملا نع رداص «ميهاربيإ
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 ىنعملا اذه ىلع ةلالدلل (ةملكلا) حلطصم مدختسن انهو «تبهذ ىنأ اهعم

 «يقايسلا ىنعملا وأ «(ةقالعلا ىلإ ةبسن) يقالعلا ىنعملا :يناثلاو ؛ءيمجعملا

 ىلع ةفاضإ مدقتو قايسلا اهحتني يتلا ةيفاضإلا ةعونتملا تالالدلا وهو

 قايس يف ةدرفملا ىلع ةلالدلل (ةظفل 0 تا ا

 لادلا (ةملكلا) ) حلطصم لباقم يف ,ةيلالد ةدحو (ةظفللا) حبصتف ف «يلامعتسا

 ىنعملا ّنأب انناميإ عم «ةيمجعم ةدحو اهنإ يأ ءيمجعملا يساسألا ىنعملا ىلع
 ىنعملا اذه دجن ال دقف ءيرهوج يرظن أدبمو ءيجهنم موهفم وه يساسألا

 2 انليلحت يف .لمعلل ةينضرف وهف ءعقاولا ملاع يف دّرجملا لكشلا اذهب

 هليلق البلق ؛نولتت ,.ةدقعم ةيفاقث ةيعامتجا رهاوظ يه اهتقيقح يف تاملكلاف «تاملكلل

 / هيف دجوت يذلا طسولل ةّصاخلا ةينبلا نم ىتأتي صاخ زّيمم عباطب اريثك وأ

 ةميق تاذ ءام مجعم يف تاملكلا لك سيل هنإ لوقلا نكمي اذه نم اقالطناو
 امساح ارود يدؤت تاملك كانهف ءروصتلل ةيساسألا ةينبلا ليكشت يف ةيواستم

 اهنمو')(ةيحاتفم تاملك) يه «ملاعلا ايؤرل ةيموهفملا ةينبلا ليكشت يف ايقيقحو

 تاملك كانهو «ميركلا نآرقلا يف ةددعتملا اهتقيسأ يف اهسردن يتلا ءاملا ةظفل

 .ايؤرلا كلت ليكشت يف ًايشماه ارود وأ لقأ ارود يدؤت

 امك .هرثأو ةظفللا ةسارد ةيمهأ ثارتلا يف ءالجألا انؤاملع كردأ دقو

 :لوقي يذلا يناهفصألا بغارلا دنع ظحلن

 مولعلا نمو .ةيظفللا مولعلا نآرقلا مولع نم هب لغتشُي نأ جاتحُي ام لوأ»
 نم هنوك يف نآرقلا ظافلأ تادرفم يناعم ليصحتف «ةدرفملا ظافلألا قيقحت ةيظفللا

 برعلا مالك بل يه نآرقلا ظافلأف .. .هيناعم كردي نأ ديري نمل نواعملا لئاوأ

 :مهمكحو مهماكحأ يف ءامكحلاو ءاهققلا ٌدامتعا اهيلعو ؛همئاركو هتطساوو هتدبزو

 .7«.:.مهرثنو مهمظن يف ءاغلبلاو ءارعشلا قاد عزفم اهيلإو

 )١( :ميركلا نآرقلا يف ناسنإلاو هللا :وستوزيإ وكيهيشوت ©4« 6٠.

 )١( قباسلا : 57.

 .4 :نآرقلا بيرغ يف تادرفملا :يناهفصألا بغارلا :رظنا (؟)
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 ءاهتقيسأو ءاهتاراركت يف ءطقف ءاملا ةظفل سرديل ثحبلا انفّيض دقو

 يلالدلا لقحلا تحت جردنت ظافلأ دنع فقوتن مل انه نم «ةيلالدلا اهتالوقمو

 ..راحبلاو نويعلاو عيبانيلاو راهنألاو باحسلاو ثيغلاو رطملا لثم ءاملل
 جاتحي هنأ امك ؛ةدودحملا ةحاسملا تاذ ثحبلا اذه ةعيبط هلمتحت ال امم كلذف

 .هقح هيفت ةدرفنم تاسارد ىلإ

 :مجعملا يف ءاملل ةيقايسلا ةلالدلاو ةيفرصلا ةينبلا :ًاثلاث

 هلصأو ؛ماللا عضوم يف ءاهلا نم ةلدبم هيف ةزمهلا .«برشي يذلا وه ءاملا

 هْيَوُم هريغصتو «ةرثكلا يف هايمو «ةلقلا يف هاومأ ىلع عمجي هنأل «كيرحتلاب َهَوَم

 نبا عمج دقو .أ ايران كنق نو ؛يئام «ءاملا ىلإ ةبسنلاو .ةءام :تلق هتثنأ اذإو

 ؛هتقبس يتلا مجاعملا اهتدروأ يتلا ةددعتملا ةيقايسلا تالالدلا ناسللا يف روظنم

 اهمهأ ةغايص ديعأ ءاهمدقي يتلا ةيقايسلا ةلالدلا عم يفرصلا قاقتشالا ًاركاذ

 ةهام رئبو .مدلا :محللا ءام :لوقي ؛ةيب هرعلا يف ةدرفملا هذهل يلالدلا ىنغلا راهظإل

 ءاملا ىلإ رس اهنأك .ةبلاغ ةفص ةآرملا :ةّيواملاو .ءاملا 0 يأ يي

 اهؤام رهظ :ةّيكترلا تّهامو .يوام عمجلاو ءاهيف يرجي َءاملا ّنأك ىتح اهئافصل

 اهّوَمُم راص ناّمّصلا هدوم :ليقو .ءاملا غلب يأ هوْمَأو ءامأ ىتحي رثبلا رفحو .رثكو
 هضاوح نالف هوم .ًاّيهتو ًءام ًالتما اذإ بنعلاو لخنلا ُرمث هّوَمت :لاقيو :لقيلات

 :داؤفلا يه امو ءداؤفلا ُهام لجرو .عئاقولا باحسلا هأ هومو .ءاملا هيف لعج اذإ اهيومت

 :تهامأو هامت ةنيفسلا تقامو ٌزنلا اهيف رهظو اهؤام رثك :ضرألا تهامأو .نابج

 هومو .ءاملا هتيقس :هتهمو لجّرلا تهمو .ينقسا ينهما لاقيو .ءاملا اهيف لخد
 هنت نيح كلذو افلا اقم ةامه ريكو ةريككلاو «لجرلا ةامأو .اهءام رثكأ :رذقلا

 تهامو ,اريثك خام كلاسأ امتنا تقوم املا اهبف تكلس: :ءازوخلا فما وهن

 اذإ لحفلا َهامأو .ةامأو ىهنأ :رئبلا رفح يف نولوقيو .اهنام رك يف تفاماو ذل

 ةَبش كلذ تحت امو ةضفب ب وأ بهذب ُهالط :ءيشلا هوُمو .ىثنألا محر يف هءام ىقلأ

 .(هوم) ةدام :ناسللا :روظنم نبا «(هوم ) ةدام .حاحصلا ءيرهوجلا )١(
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 هوم دقو .هوَمُم :عداخُملل ليق هنمو «سيبلتلا وهو ةيوئمتلا هنمو «ديدح وأ ٌساحن وأ
 ريحا اننا لاقل د افلا رول ةهاوشلاوبب ىدلا ةووعس ىف مارأ و هنعر اذإ هلظان رك

 يف ءاملا قرقرت :ةهوئملاو .بابشلا ءامب نيم يأ ٌهَوَمَم ةجَو لاقيو .ههجو َةَهوُم
 نئسح نم ةهوُمم هيلع :لاقيو و :بابشلا ة .ةباشلا ةأرملا هجو

 هيلع ٌمالكو .هنو َنْسَحو عنيا هيف ىرج اذإ بنعلا همت .هحنُم اذإ ةهّوُمو ةهاوُمو

 نوكي يذلا ُسرغلا ءاملا بوثو .هتيب لهأ ةهوُم ٌنالفو ةوالحو نص يأ ٌةهوُم

 نرحل اذ: نقلا هلك. مو .ةطلح »هاوي هيوتتلو ننقل فموي كرا زقلا ىلع
 هنأل كلذب يمسو «يدزألا ةتراح نب رماع بقل :ءامّسلا ًٌءامو .هنع هَلأس ام فالخب

 فلك هلأ :ءانشملا ءام وك. ا واقف «تمخلا ا ىتح ْمُهنام هُموق ّبَدْجَأ اذإ ناك

 َمَأ بقل عا الا :داقلا كارا مهو ءءامّسلا ءام ونب :هدلول ليقو «هنم

 ليقو ءاهلامجل كلذب تيّمْسو مسح نب فؤوع ةنبا يهو سْيقلا ئرئما نب رذنُملا
 ا ١ فارغا كلام فور تملا ءاهرتل هلو

 ءام نب رذنملاك ءءاملاو رطملا يناعمب مهءانبأ اوّمسف ريخلاب اولءافتو

 نيب وكمون رظنم سوو: ناعم ا ريموت ١ وظل ةيخا و ةانتللا

 .0اتايعو اكيغنمو اثوغو

 ىلع ةلالدلل (ءاملا فشان) :حلطصم «ثارتلا يف مهتاحلطصم نمو

 (“/قنورلا ليلق مالكلا
 :ةظفللا هذهل مجاعملا لوانت ىلع ةيتآلا ذخآملا لجسن نأ نكمي انهو

 .برعلا ناسل يف (هوم) ةدام رظنا )١(

 .؟6/” ةسامحلا ناويد :مامت وبأ )١(

 .(بحس) ةدام :سورعلا جات :يريبزلا (؟)
 .(ثوغ) ةدام :سورعلا جات « 8٠١/١ :ةسامحلا ناويد :مامت وبأ (4)

 :هباتك يف حلطصملا اذهل يناجرجلا زيزعلا دبع نب يلع يضاقلا مادختسا رظنا (5)

 ةبتكملا «هليمزو ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم :حت «هموصخو يبنتملا نيب ةطاسولا
 ,6ه 5٠١5: ؛.١طءتوريب « اديص «ةيرصعلا
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 لب «ةفلتخملا تاقايسلا باعيتسا ىلع ةميدقلا مجاعملا زكرت مل - ١
 عّون يذلا برعلا ناسل مجعم ينثتسن ءرصتخملا يوغللا ىنعملا حرطب تفتكا

 .(7تاقايسلا لك يفوتسي نأ نود نم ةلثمألا 2

 ىلإ تفتلت ملو «ةميدقلا تالالدلا ةثيدحلا ةرصاعملا مجاعملا ترّرك - ١

 ةيملعلاو ةيبطلا يناعملا ركذب تفتكا لب «ةدرفملا هذهل ةرصاعملا ةيقايسلا يناعملا

 اذهو .لاثملا ليبس ىلع مالعإلاو ةغللا يف دجنملاو ءطيسولا مجعملا يف ظحلن امك

 نم رثكأ فينصتلا ةداعإو راصتخالاو لقنلا ىلع مجاعملا هذه زيكرت ىلع لدي ام

 يف - اهريغلو - ةظفللا هذهل ةعونتملاو ةديدجلا تالامعتسالل عبتتلا ىلع اهلمع

 مدختسن امك «ةيئاملا تافصلا مدختسن ةرصاعملا انتغل يفف .يوغللا عمتجملا

 الثم ؛«(ركعلا ءاملا يف داطصي) :انلوق يف امك لثملا يف زاجملا

 :ءاملل ةيلالدلا تافصلا :ًاعبار

 :نيتقيرطب نآرقلا يف (ءاملا) ةظفل درت

 دقو ءانتسارد ناديم هذهو «ءحيرصلا اهظفلب اهركذب ةرشابم 0

 نيعبرأو نينثا ك 0 و اسك دب ةّرم نيتسو ان : د م

 يتلا ءاملل تاقايسلا عونت دنع فقوتلل ةينورتكلإلا ةيرعشلا تاعوسوملاب سانئتسالا انه نكمي )١(
 ديشر يدهز ةدئار ةثحابلل بيطلا دهجلاب اضيأ سانئتسالا نكميو «مجاعملا اهدنع فقوتت مل

 .د ا «نوديز نباو يرتحبلا رعش يف ءاملا :ناونعب ريتسجاملل اهتلاسر يف ؛ءنسح
 ٠٠05 «نيطسلف «سلبان «ةينطولا حاجنلا ةعماج .ءكيدلا ناسحإ .دو ءحلاص وبأ لئاو

 ا ١ :ةدئاملا) 7 :ءاسنلا) 0( هدر :ةرقبلا) يالا وحنلا ىلع هدر :ةركنلا ف

 ؛(55.١٠ :لحنلا) .(55؟ :رجحلا)ء.(57 ١5. :ميهاربإ) ١1(.« :دعرلا) ١١(« :لافنألا) .(9

 2( :ناقرفلا) 6 در :روفلا) 200 :نونمؤملا) ل :جحلا) ه7 :هط)

 :ةدجسلا) ٠١(« :نامقل) «(55 :مورلا) «(5؟ :توبكنعلا) 0 :صصقلا) 0 :لمنلا)

 (4 :ق) ؛(نيترم ترركت ١6 :دمحم) ء(١١ :فرخزلا) 5١(., :رمزلا) .(737 :رطاف) «(

 2( :سنوي) 3 :قراطلا) 1 :أبنلا) ا 0 :تالسرملا) 2( :نجلا)

 3١(. :كلملا) «(؟١ :ةعقاولا) ١١(« :رمقلا) .(55 ,55 :فهكلا) «(5 :دعرلا)
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 ةّرم نيسمخو اثالثو :ةّيندم ثايآ يف تارم رشع ثدرو امك :(')ةقيسأ ةعبرأ
 ةيكملا روسلاف «ءاملا ةظفل مادختسا يف هتالالد رمألا اذهلو .ةّيكم تايآ يف

 ,ةينادحولا «ةلاسّرلا :ةريبكلا اهنيدايم يف ةيمالسإلا ةديقعلا عوضوم جلاعت

 صصق نعو اهلاوهأو ةمايقلاو اهدئادشو ةعاّسلا نع ثدحتتو ءازجلاو ثعبلا

 مظنلا ةجلاعم عيرشتلا بناجب ينعت يهف ةّيندملا روسلا امأ ؛نيلسرملاو ءايبنألا

 .ةيعامتجالا مهتايح يف نوملسملا اهيلإ جاتحي يتلا ةيعيرشتلا نيناوقلاو

 ءاهيلع ةلاد ةظفل مادختسا لالخ نم ةيزاجم ؛ةرشابم ريغ :ةيناثلا ةقيرطلاو

 هذهو (نوكيس ام رابتعا هتقالع) يلقعلا زاجملا قيرط نع «؛(قزرلا) ةملك يه
 «اًقزر ءامسلا نم مك لزتيو) :ىلاعت هلوق لثم نم ء؛ةدع تارم تدرو

 رامثلاو .ةورزلا 55 جرخي يذلا رطملا انه قزرلاب دارملاف .")1 :رفاغ
 اونا و :ةلاكشا ودفحتا ورا ةموعظو فنا ولأ هتواككلا نم: نعللا ةهاشم. زها انع

 ىلع ةلاد اقايس نيثالثو دحاو يف ميركلا نآرقلا يف ءاملا ةظفل تءاج دقو
 يذلا وهو 2«”١ةرقبلا (ءاَم ءاَمَسلا نم لزْنَأو) :ىلاعت هلوق يف ظحلن امك ءرطملا

 «هب ْمكرَهْطُيِل َءاَم ءاَمّسسلا نم ْمُكيَلع لَزَتْيَو9) 2.44 ماعنألا (ءاَم ءامّتسلا نم َلَزتَ
 لع ةلاد تناك و .١؟دعرلا «ةّيدوأ تَلاَسَف َءاَم ءاّمّسسلا نم َلزنأ) 3 ١ لافنألا

 مكقلخت ْملَأ/ :ىلاعت هلوق يف ظحلن هكا :ةقينأ ةثالث يف ىلوألا قلخلا ةدام «ةفطنلا

 ةلاد تءاج امك «5 قراطلا 4«قفاد ءام نم قلخ) :؟١تالسرملا «نيهَم ءاَم نم

 نامل ةافص ل ودع ىف حاتم انك ةقاتكتلا "هع اوتار عاجلا ىلع

 )١( :ةفرعملا ١ ال :دوه) ء(00.5ا/ :فارعألا) «(74 :ةرقبلا) :يتآلا وحنلا ىلع 47
 (؟1 :ةدجسلا) «(54 :ناقرفلا) «(5 :جحلا) ء("٠:ءايبنألا) ء.(5١ :دعرلا) ء( ؛4

 :رمقلا) ,(55 :تلصف) ١7 :ىسيع) :ء(١١ :ةقاحلا) ؛.(5/ :ةعقاولا) ء(58 55(.

 ةبئاغلا ءاه «.(55 :دوه) :(كءام) باطخلا فاك :يتألا وحنلا ىلع ةفاضإلاب فرعملا (؟)

 ةعامجلا ميفروم عم باطخلا فاك 4١(« :فهكلا) 5١(«, :تاعزانلا) :(اهؤام / اهءام)

 .(١5:كلملا ) :(مكؤام)

 ١١. :حونو © :ةيثاجلا :ليثمتلا ليبس ىلع ًاضيأ رظناو (؟)
 . ١5/1 :ميظعلا نآرقلا ريسفت :ريثك نبا :رظنا (:؛)
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 يف (رطملا)و (ءاملا)يتظفل نيب يلالدلا قرفلا ىلإ ءانه« ةراشإلا ردجتو
 نكل ءرطملا ىلع ةلاد نآرقلا يف ءاملا ةظفل دورو ظحلنف ؛ينآرقلا لامعتسالا

 تاقايسلا يف ةحيرص درت امدنع (رطملا) ةظفل ةلالد نع فلتخت اهتلالد

 ,"7!باذعلاو ماقتنالا اتلالد (رطملا)ةظفل دورو ةقيسأ ىلع رطيست ذإ «ةينآرقلا

 ىلع ةلاد ءاملا ةظفل اهيف درت يتلا ةقيسألل ىرخأ تالالد ظحلن نيح يف

 .ءاملل ةيلالدلا رئاودلا نع انثيدح يف ظحلنس امك هريغ وأ ءرطملا

 يف اهفنصأسف «ميركلا نآرقلا يف ءاملا ةظفلل ةيلالدلا تافصلا امأ

 سيل هنأ ىلإ ةراشإلا عم ؛ةفصلل يئابفلألا بيترتلا ىلع ًادمتعم «يتآلا لودجلا

 يوحنلا ىنعملاب تعنلا «لودجلا يف ةدراولا (ةيلالدلا ةفصلا) ةرابعب دارملا

 :ينآرقلا قايسلا نم ةجتنتسملا ةيلالدلا ةفصلا ًاضيأ دارملا امنإو ءطقف

 غاستسم ريغ ةحولملا ديدش «ّرملا | ١١ :رطاف (...ٌجاِجَأ حلم اذهو...) جاجألا ءاملا

 1 برشلل اولا ةةعقاولا «نظناو

 ش د ا الا ره نارا
 نط رالا يف ورفملا املا | 22 12 د ضرألا ءام

 ١7 :نونمؤملا (ضزألا يف هانكسأف

 ا ريغتي مل يذلا ءاملا | نم اهنا اهيف ...) :ةنجلا فصو يف

 ."!نتنملا ريغو «هتحئارو ١١ :دمحم (نسآ رْيغ ءام
 نسآلا ريغ ءاملا

 ء”” :لافنألا ء7١* :ءارعشلا ,.37 :دوه ,84 :فارعألا :لاثملا ليبس ىلع رظنا )١(

 مالسلا دبع :حت «نيبتلاو نايبلا يف كلذ يف ظحاجلا هركذ ام رظناو 14٠ :ناقرفلا

 /١99: 7١/١. ءالط ءةرهاقلا ءيجناخلا ةبتكم ءنوراه

 )١( :نآرقلا ليوأت يف نايبلا عماج ء.(ه؟١١7)يربطلا :رظنا ٠١/ .459يوغبلا )5٠١ه(ء

 :ليزنتلا ملاعم  .4١15/56:نآرقلا ماكحأل عماجلا ء.(ه١51) يبطرقلا ١5/ .”54نبا

 .(ججأ) ةدام :برعلا ناسل ءروظنم نبا .485/4 :ميظعلا نآرقلا ريسفت ء(ه ا/74)ريثك

 :ليزنتلا ملاعم «ءيوغبلا ١57/77. :نآرقلا ليوأت يف نايبلا عماج ءيربطلا :رظنا (؟)

 :ميظعلا نآرقلا ريسفت ءريثك نبا 555/١5. :نآرقلا ماكحأل عماجلا ءيبطرقلا

 ١١/١. :يناهفصألا بغارلا «نآرقلا بيرع يف تادرفملا 57

 ا/- ١ -



 تبنيو ءضرألا ييحي يذلا رطملا ككاتملا ءانلا

 لك ةايح هيف ءريخلا رشنيو ؛عرزلا

 .")عفان «ةكربلا ريثك وهف «ءيش

 ديدش :جاجثلا رطملاو «بوبصم | (اجاَّجَن َءاَم تارصْخُمْلا نمانلزنأو)
 ,تايبصنالا ١ ؟ :أبنلا

 دوجوم ءادج ةيلاع هترارح ءام | اوقسو) رانلا يف نيدلاخلا فصو يف همحلا غاكلا

 .(/ةأرملاو لجرلا ينم ؛محرلا يف 56+روقلا لظناو 1

 هناك راهنلا يف نيعلا هارت ام ةعدفت بارسك مهلامعأ اورثك نينلاو) مهولا/بارسلا ءاملا

 ا 89 :رونلا (...ءام ٌنامظلا ُهُبَسْحَي

 . ١ كطقتي ل انناد يزكي بويضم ميقا ولا (ةيوككم ءاقو) نيوكيسسلا :ءادلا

 :ليزنتلا ملاعم ءيوغبلا ."514/77 :نآرقلا ليوأت يف نايبلا عماج ءيربطلا :رظنا )١(

 :ميظعلا نآرقلا ريسفت ءريثك نبا 5/١1. :نآرقلا ماكحأل عماجلا ءيبطرقلا 5 17

 55/١. :يناهفصألا بغارلا «نآرقلا بيرع يف تادرفملا

 :ليزنتلا ملاعم ءيوغبلا ١55/74. :نآرقلا ليوأت يف نايبلا عماج ءيربطلا :رظنا )١(

 :ميظعلا نآرقلا ريسفت ءريثك نبا ١74/١9. :نآرقلا ماكحأل عماجلا ءيبطرقلا 5

 .ججت ةدام :برعلا ناسل «روظنم نبا 4 - 370

 :ليزنتلا ملاعم ءيوغبلا .58/7١؟ :نآرقلا ليوأت يف نايبلا عماج ءيربطلا :رظنا (؟)

 :ميظعلا نآرقلا ريسفت ءريثك نبا 5717/١5. :نآرقلا ماكحأل عماجلا ءيبطرقلا 1

 3١. اا

 .597/8 :ليزنتلا ملاعم ءيوغبلا ."67/74 :نآرقلا ليوأت يف نايبلا عماج ءيربطلا :رظنا (؟)

 نبا .”76/8 :ميظعلا نآرقلا ريسفت ءريثك نبا 4/٠١. :نآرقلا ماكحأل عماجلا ؛يبطرقلا

 ١//77. :يناهفصألا بغارلا ؛نآرقلا بيرع يف تادرفملا .(قفد) ةدام :برعلا ناسل ءروظنم

 .57/56 :ليزنتلا ملاعم ءيوغبلا ١55/١9. :نآرقلا ليوأت يف نايبلا عماج «ءيربطلا :رظنا (6)

 -١/. 5/١77:ميظعلا نآرقلا ريسفت ءريثك نبا .587- 8<7١/١7:نآرقلا ماكحأل عماجلا ءيبطرقلا

 :ليزنتلا ملاعم «يوغبلا . ١و :نآرقلا ليوأت يف نايبلا عماج «يربطلا :رظنا 3(

 5١١/١. :يناهفصألا بغارلا ءنآرقلا بيرع يف تادرفملا 1

 م- ١ -



 ْمكل ءاَم ءامّسسلا نم لزنأ يذلا وه) يوينلا عام

 ٠١ :لحنلا (ُبارش ُهنم

 (اروهط ءام ءامّسسلا نم انلزنأو...) نؤيطظلا غافلا

 5/7 :ناقرفلا

 بنعأ تارفلا «برشلل غاستسم | (...ُةُبآرش غئاس تارف ٌبْذَع اذه..) | / بنعلا ءاملا
 . "فيلل: راشلا ؟تقفلا ١١ :رطاف تارفلا
 «ضرألا يف ةلوهسب يراجلا ءاملا | ارثوغ ْمكؤام َحَبنصَأ نإ متْيَأرأ لق) ديعملا ءاملا

 1 ةويعلا هارت يذلا رهاظلا ؟٠:كلملا (نيعم ءامب مكيتأي مف

 "دما زل راقلا» ررقعلا زوبر | ةقيرطلا ,.يىلع ٠ اوماقشا ولو قدغلا ءاملا
 :١7 نجلا (اقدغ ٌءاَم ْمُهاَنْيَقْسَأَل

 رئاغلا «لوانتملا نع ديعبلا ءاملا | عيطتْسش ْنَلَف اروع اهؤاَم حبْصُي ْوأ) | رئاخلا/روغلا ءاملا
 ىلإ جاتحيو ضرألا يف بهاذلا :5١ فهكلا (ابلط ُهل

 «عبانلا دض وهف هجارختسال دهج

 .©0هب عافتنالا بعصي يأ
 ءاهيف بئاغلاو ضرألا يف لزانلا

 .("!بضنو صقن

 )١( :نآرقلا ليوأت يف نايبلا عماج ءيربطلا :رظنا ١5/ .579:ليزنتلا ملاعم ءيوغبلا 37/56 -
 :نآرقلا ماكحأل عماجلا ءيبطرقلا ١7/ 55:ميظعلا نآرقلا ريسفت ءريثك نبا .اهدعب امو

 ١15-75. :يناهفصألا بغارلا «نآرقلا بيرع يف تادرفملا  4٠٠0/7.اهدعب امو

 41١5/5. :ليزنتلا ملاعم ءيوغبلا 459/٠١. :نآرقلا ليوأت يف نايبلا عماج «يربطلا :رظنا (')

 -.501٠. 579/5 :ميظعلا نآرقلا ريسفت ءريثك نبا 54/١5"". :نآرقلا ماكحأل عماجلا ءيبطرقلا

 :ليزنتلا ملاعم ءيوغبلا .570/7 :نآرقلا ليوأت يف نايبلا عماج ءيربطلا :رظنا (؟)
 :ميظعلا نآرقلا ريسفت ءريثك نبا .17؟/7١ :نآرقلا ماكحأل عماجلا ءيبطرقلاا

 .7”/445 :يناهفصألا بغارلا ءنآرقلا بيرع يف تادرفملا 5

 :ليزنتلا ملاعم ءيوغبلا .557/7 :نآرقلا ليوأت يف نايبلا عماج ءيربطلا :رظنا (:4)

 :ميظعلا نآرقلا ريسفت ءريثك نبا ١8/١9. :نآرقلا ماكحأل عماجلا ءيبطرقلاا 6

 .5514/7 :يناهفصألا بغارلا ءنآرقلا بيرغ يف تادرفملا 5

 .177/6 :ليزنتلا ملاعم ءيوغبلا .757- 77/١8 :نآرقلا ليوأت يف نايبلا عماج ءيربطلا :رظنا (5)

 ١59/6. :ميظعلا نآرقلا ريسفت ءريثك نبا 404/٠١. :نآرقلا ماكحأل عماجلا ءيبطرقلا

 :ليزنتلا ملاعم ءيوغبلا ."؟5١/54 :نآرقلا ليوأت يف نايبلا عماج ءيربطلا :رظنا (1)
 :ميظعلا نآرقلا ريسفت ءريثك نبا 5١/4. :نآرقلا ماكحأل عماجلا ءيبطرقلا 4

 .5ا//7 :يناهفصألا بغارلا «ءنآرقلا بيرع يف تادرفملا 4

 هدا



 بذعلا» ءاملا رظنا)" ةيوذعلا ديدشلا | 59/:تالسرملا (انارف َءاَم مكافسأَو) تارفلا ءاملا

 (لودجلا اذه
 ةدام ءاملا نأل ءزاجملا نم اذهو

 رابتعا ىلع ةمئاق هتقالعو ءرطملا | ءام ءامّسسلا نم ْمُكْيَلَع لزتيو) 30
 لزن اذإ هلاح نم نوكيس ام ١١ :لافنألا (هب حكرّهطُيِل

 اضل قلنا يره نا يل دلل 0
 .(لودجلا اذه يف روهطلا

 تمن نأ - : 3 002 0 ١ 2 900 ٠

 تير: «نارطقلا: «بيدا .ءيش:ةلكأ عما ع اوثاغُي اوثيغتتسي نإو) لهملا ءام

ٍ ْ 3 5 0 0 ّ 0 0 3 3 

 «نداعملا ءام نم باذم يلغم 5951١ ف عكلا ) هوجولا يوشي

 00 مدلاو حيقلا ٠

 ةثاففنا ' قفدتملا . ويقكلا | ا
 رازغبا .قفانملا .ريثكلا نطل طوس امو امم ناز كفل 50
 تارتفلو اديدش ابابصنا بصنملا| 223207 ١١ رمقلا رمهنملا#

 ."!عرزلا كلهيف ةليوط

 ينم «ةفطنلا ءريقحلا ءفيعضلا | السرملا(نيهم ءام نم مكقلخن ْملأ) ويلا اعلا

 .لحرلا ”:ت

 «رانلا / منهج لهأ بارش ءام نم ىقسُيو منهج هئارو نم) ديدصلا ءاملا

 ."مدلاو حيقلا نم وهو 177 ميهاربا ادئدص

 :ليزنتلا ملاعم «يوغبلا ١714-١3 :نآرقلا ليوأت يف نايبلا عماج «يربطلا :رظنا )1(

 :ميظعلا نآرقلا ريسفت ءريثك نبا 94/٠١". :نآرقلا ماكحأل عماجلا ءيبطرقلا 5

 16 :يناهفصألا بغارلا «نآرقلا بيرع يف تادرفملا 6 -١55.

 :ليزنتلا ملاعم «ءيوغبلا .011/7؟ :نآرقلا ليوأت يف نايبلا عماج ءيربطلا :رظنا )١(

 نآرقلا ريسفت ءريثك نبا .15١؟1-1١/51١5 :نآرقلا ماكحأل عماجلا ءيبطرقلا 7

 .,9١/؟ :يناهفصألا بغارلا ءنآرقلا بيرع يف تادرفملا .476/17 :ميظعلا

 :ليزنتلا ملاعم ءيوغبلا ١77/75. :نآرقلا ليوأت يف نايبلا عماج ءيربطلا :رظنا (؟)

 :ميظعلا نآرقلا ريسفت ءريثك نبا ١59/١9. :نآرقلا ماكحأل عماجلا ءيبطرقلا 0

7 

 ملاعم «يوغبلا 541/١65. :نآرقلا ليوأت يف نايبلا عماج ءيربطلا :رظنا (4)

 نآرقلا ريسفت ءريثك نبا .؟4/١5 :نآرقلا ماكحأل عماجلا ءيبطرقلا .5١/1١54:ليزنتلا

 .؟"57/؟ :يناهفصألا بغارلا «نآرقلا بيرع يف تادرفملا .4 85/4 :ميظعلا

 دع



 :ءاملل ةيلالدلا رئاودلا :اسماخ

 نآرقلا يف ءاملا ةظفل اهلكشت يتلا ةيلالدلا تالوقملا فينصت نكمي

 لمشيو ئداهلا ءاملل ةيلالدلا ةرئادلا :امه «نيتيلالد نيترئاد نمض ميركلا

 ةيلالدلا ةرئادلاو «(باوثلا ءءاخرلا «ةايحلا ءرهطلا «قلخلا) :ةيتالا تالوقملا

 «بضغلا «باقعلا ؛توملا) :ةيتآلا تالوقملا لمشيو ء«فينعلا ءاملل ةيناثلا

 دق نيتيلالدلا نيتلوقملا نيتاه نأ ىلإ ةراشإلا نم دبال انهو ,«(بعتلا «ءاقشلا

 ىلإ هلاصيإ دارملا ينآرقلا فدهلا ليكشتل ةيدض تايئانث يف أعم نالخادتت

 ةيلالدلا تالوقملا زربأ هنأ انيأر ام دنع فقوتن يلي اميفو ءظحلنس امك نيقلتملا

 :نيتروكذملا نيترئادلل

 :ةايحلا / قلخلا ةلوقم - ١

 «عناصلا ىلع تالالد» - يروباسينلا ىري ام ىلع - ءاملا لازنإ يفف

 اببس هرّيصو «ةبوذعلاو ةفاطللاو ءافصلا ةياغ يف هلعج ثيح «هتينادحوو

 يف عدوأو «هيلإ مهجايتحا ةدشو هنم سانلا طونق دعب هلازنإو «قازرألل

 اهترضخو اهتجهبو اهءاورو اهتراضنو اهنسح يأ «ءضرألا ةايح هلوزن
 عاونأو ءراهزألا ناولأو .ءباشعألا بورضو تابنلا فانصأ جورخب

 نيرظانلا قورت ثيحب ءراهنألاو ءاهنيب لوادجلا نايرجو رامثألا وراجشألا
 174 نزع اسلا قوشتو

 قلخلاو ةايحلا لقح نم ةدمتسملا ةيلعفلا غيصلا زربت انهو ءةايحلا

 :لجو نع لوقي «(تبني ؛ييحي ؛قلخ «لعج)
 ٠" :ءايبدألا «نوُنمْوْياَلكَأ يح ءْيش لك ءاملا نم اَنلَعَجَول
 45 :رونلا «ءاّم نم ةَّباَد لك قّلَخ ةللاو)

 )١( :ناقرفلا بئاغرو نآرقلا بئارغ ريسفت ؛ءيروباسينلا ”//45.
 - 1١؟ 00



 َءام ءاَمّسلا نم لّزتْيَو# :ءاملا ىلإ اهدوجو يف نيدت ةايح لك ّنأ امك
 َنتَبنأَف اكراَبَم ٌءاَم ءاَمّسسلا نم اَنلَرَنو) «7 5 :مورلا «اّهتوم َدْعَب ضْرَأْلا هب يِحُيَف

 .3:ق «ديصحلا ًبَحَو تانج هب
 ءامسلا نم لزانلا ءاملا اهمدقي يتلا تامدخلا نا رقلا :نضنلا نطرغي كلذك

 قلخ يذلا هللا) رمثلا قلخك «(جرخأ لزنأ :ةيئانث) ضرألا فوج نم جراخلاو

 رخسو مك اقزر َتاَرَمَّتلا ( نم هب جّرخأف ءام ءاّمسسلا نم لزنأو َضْرَأْلاَو تاواّمَسلا

 جاوزألا قلخو "7 :ميهاربإ (َراَْنَأْلا ُمكل رخسو هرْمأب رحَبلا يف يرجتل كلفلا ُمكل

 نم لزرنأو اُلَبُس اهيف مكل كلسَو اذه َضْرَأْلا مُكَل لعَج يذلا :تابنلا نم ةفلتخملا
 :ىعرملا تابنإو ه:هط «ىتش تاَبن نم اًجاَوزأ هب اًنِجرخأف ٌءاَم ءاَمّسلا

 .٠-1١" :تاعزانلا (اهاَعْرَمَو اَهَءاَم اهنم جرخأ اَهاَحَد كلذ َدْعَب ٌضْرَآْلاو)

 لوقي «ةجهب تاذ قئادح هللا تبنأ هنمف ؛ةايحلا لصأ ىلع ًالاد ءاملا يتأي امك
 َنتَبنأَف َءاَم ءاَمّسلا نم مكل لزنأو ضرَألاَو تاَواَمّسلا قلخ ندا »: :يناغتو ةثاحبتن

 «َنولدْعَي ْموَق مه لب هللا َعَم هَل اهَرَجَش اوبنت :ت نأ مكل ناك اَم ةَجْهَب تاذ ق قئادح هب

 هناحبس هلوق يف ظحلن امك ءاهناولأ ًافلتخم تارمث هب جرخأو ..5لمنلا

 اًهناولأ افلتخُم تاّرمث هب انِجرخأف َءاَم ءاّمّسسلا نم لّزَنُأ هللا ّنأ َرَن ملأ :ىلاعتو

 انهو 71 :رطاف «ذوُس ْبيِباَرعَو اَهناَوْلَأ َفلَتْحُم َرَمحَو ضيب دَدج لابجلا نمو
 :ةيهلإلا ةردقلا ىلع ةلالدلل (ءاملا) دحاولا ردصملا نم قلخلا عونت ىلإ ةراشإ

 تبني هنم و بارش هنمو «(5” :جحلا ةروس رظنا) ةرضخم ضرألا حبصت هبو

 ٠١(. :لحنلا ةروس رظنا)رجشلاو عرزلا

 ظاعتالاو ركفتلا فدهب «قلخلا لصأ ةفطنلا ىلع ًالاد يتأي ءاملاو
 نه :قلح :يذلا :لضالاب :ناننإلا ١ نيقذت كش قم“ ةطحوملا و نابضألاو
 «نيهَم ءاَم نم ةَّلاَلُس نم ُهَلسَن َلَعَج ّمث) :ىلاعت هلوق يف هظحلن ام اذهو
 <- ه:قراطلا (قفاذ ءام نم َقلُخ / قلخ مم ُداَسْنإلا رظَيلق) :هلوقو ,8:ةدجسلا

 «اَريدق كبَر ناكو ارهصو اًبسَن ُهَلعِجَف اًرَشَب ءامْلا نم قّلَخ يذلا َوْهَو ):هلوقو
 . ©5 :ناقرفلا
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 :توملا /ةايحلا ةيئانث - ؟

 :ماعلا اهموهفمب ؛ةايحلل روضح وه ةيدضلا ةيئانثلا هذه يف ءاملا روضح

 هناحبس هللا ةردق ىلع ةلالدلل (دلب ءضرألا )يتظفلب ءايحإلا اذه طبتري امئادو

 هللاو) :ىلاعت هلوق ضرألا عم اهدورو ةلثمأ نمو «تاومألا ءايحإ ىلع ىلاعتو
 هتاّيآ نمو) :هلوقو .55:لحنلا «....اهتوم َدْعَب ٌضْرَأْلا هب اّيحَأف َءاَم ءامّسلا نم لّزنُأ

 :مورلا (..اهتوَم َدْعَب َضْرَأْلا هب يِحُيَف َءاَم ءاَمّسلا نم لري اًعمَطَو اًقوخ قربا ُمكيِرُي
 يذلا وهو :ىلاعت هلوق (ضرألا دارملاو) دلبلا ةظفل عم اهدورو ةلثمأ نمو «5
 نيم َةدلِب هب ييخنل / اًروُهَط َءاَم ءامّسلا نم اَنلَرَنأو هتمحَر ْيَدَي َنْيَب اًرشُب حاّيرلا لسرأ

 /ةايحلا ةيدضلا ةيئانثلاف «53- 5/8 :ناقرفلا «اًريثك يسانأو اًماَعنأ انقل امم ُهَيقسنو

 ليغ ىوخا طانلا هيلع كناتددف ود: (توعايحأ) ةحترصلا اهلحانلاب ةريضاح كوملا

 انكزنأ اَذِإَف ةَدماه َضْرَأْلا ىّرتو ...) :ىلاعت هلوق يف | امك ,قايسلا امهيلع- لية راو

 كنأ هتاَيآ نموإ :هلوقو 6: :جحلا(جيهب جوز لك نم تتبن تتبنأو تَبرو تّرتها ءاَملا اَهْيَلَع

 ىتومْلا يحمل اهاّيحأ يذلا ْنِإ تَبَرَو تّرَتها َءاَملا اَهيَلَع اَنلْنَأ اَذِإَف ةَعْشاَخ َضْوَأْلا ىَرَت
 نيتبآلا يف ضرألل ناتيلالدلا ناتفصلاف ."7 :تلصف«ريدَق ءيش لك ىَلَع ُهْن
 ةلوفم نخآلا فررطلا ئلك انيلباقب عكونلا ةل وقم: التت ةعشاحي ةةئاه) _نيتكلانلا

 .(تبرو «ءتزتها)يتظفلب ةلثمم ةايحلا

 /ةدماه)يتظفل لامعتسا يف يلالدلا قسانتلا ىلإ ةراشإلا نم دبال انهو

 ريوصت عم قستي امم ,جارخإو ءايحإو ثعب وج لوألا قايسلا يف وجلاف» «(ةعشاخ

 يناثلا قايسلا يف وجلاو «جيهب جوز لك نم تبنتو وبرتو زتهت مث (ةدماه) ضرألا

 ."7«(ةعشاخ) ضرألا ريوصت عم قستي دوجسو عوشخو ةدابع وج وه

 ةظفل لباقم يف ءاملاب ةايحلا ىلع ةلالدلل (انرشنأ) ةظفل نآرقلا مدختسيو

 ةَدلَب هب اًنرشنأَف ردقب َءاَم ءامّسلا نم لَّرَت يذّلاو) :ىلاعت هلوق يف امك ؛توملا

 .١١:فرخزلا «نوجرخت كلك اًنْيَم

 )١( :نآرقلا لالظ يف :بطق ديس ١7/6"7.
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 ثعبي ءاملاف «ةايحلا /توملا ةيئانث يف ةايحلا ةلوقمل انوكم ارصنع ءاملا يتأيو
 الذل ةقتيلاف عانق سافل كل تقعي نتصور رسال و تاننإلا نبع ةايقلا
 لزنأ هّللا نأ رت ْمَلل) : ىناهت هلق: قارس يف كلذ لك هررو قوز ظعوملاو ةرعلا وع

 اَرتق َجيِهي مث ةناولأ اقلتخُم اعز هب ْجِرْخُي مث ضْرَألا يف عيباتي هكَلسَف ٌءام ءاَمّسسلا نم

 ١" :رمزلا «بابلا ِنوُأ ىركذل َكلَذ يف نإ اًماَطح ُهَلعجَي ّمْث اًرقصُم

 :باوثلا/ باقعلا ةيئانث - "

 قايسو ايندلا ةايحلا قايس «نيقايس يف ةلوقملا هذه يف ءاملا ةظفل درت

 ؛يهلإلا بضغلا ىلع ةمالع ءاملا ةردن ايندلا ةايحلا قايس يفف .ةرخآلا ةايحلا

 ظحلن امك :«تابوقعلا عاونأ دشأ نم ءاملا ريمدتب ديدهتلا و ةبوقعلا يتأت انه نم

 ىَلع انإو ضْرَأْلا يف ُهانكسُأَف ردقب َءاَم ءامّسلا نم اَنلَرْنَأَو) :ىلاعت هلوق يف

 نلف اًرْوَغ اَهْواَم َحبصُي ؤأ..» :هلوقو 21 :نونمؤملا «نوُرداقل هب باَهَذ
 ْنَمَف اًروغ ْمُكْواَم حّبصأ نإ ْمَتيَأرَأ لق) :هلوقو «١4:فهكلا «بَلَط هَل عيطتست

 ظحلن امك نافوطلا ىلع ةلاد تتأ ءاملا ةظفلو ٠". :كلملا «نيعَم ءاَمب ميت
 . ؛7:دوه (...ءاّملا نم ينُمصْعَي لبج ىلإ يوآس لاق ) :ىلاعت هلوق يف

 # باوثلا) ةيدضلا ةيئانثلا لالخ نم رضحيف «؛ةرخآلا ةايح يف ءاملا امأ

 يف ةيئانثلا هذه تعمتجا دقو «ميحجلا ءام لباقم يف ميعنلا ءامب ةلثمم (بافعلا

 نم ٌراَهنُأو نسآ ٍرْيَغ ءاَم نم ٌراَهنأ اهيف نوقتُملا دعو يتلا ةنجلا لّثم) :ىلاعت هلوق

 ايف مُهَلو ىفصُم لسع نم ٌراَهْنأو نيبراشلل ذل رمح نم ٌراَهْنأو هَمْعَط رعي ْمَل نب

 عْطَقَف اًميمح َءاَم اوقسسَو راثلا يف ٌدلاَخ َوُه ْنَمَك ْمِهّبَر نم ةَرفغَمَو تاَرَمَّثلا لك نم
 يف دجن امك ةدرفنم ميعنلا ءام ةلالد ترركت دقو ١١. :دمحم «مُهَءاَعْمُأ

 ىرخأ ةقيسأ يف باقعلل ةليسو ذختٌُملا ميحجلا ءام ةلالد ترركتو :(؟١ :ةعقاولا)
 حبصيل ءاملا ةلالد لقنو (؟1:فهكلا) يف ظحلن امك «ميعنلا قايسب ةنرتقم ريغ

 هيبشتلا وأ ء(اميمح ءام) تعنلا «نيتيوغل نيتليسوب لثمت باذعلل ةليسو
 ةيئانث «باوثلا /باقعلا :ةيئاملا ةيئانثلاب طبتري هنأ ىلإ ريشنو .؛(لهملاك ءام)

 «بذعلا «تارفلا :لوألا اهفرط ةيدض ةيئانثب لثمتت اهل ةعبات ىرخأ ةيعرف

 -7١( 54 :ةعقاولا) حلاملا ؛جاجألا :يناثلا اهفرطو «(١:تالاسرملا)
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 :لطابلا /قحلا ةيئانث - ؛

 نيذلاو» :ىلاعت هلوق يف دري امك ءنآمظلل عداخلا بارسلا نيرفاكلا لامعأ ءانه

 ."9 :رونلا «..ًائيش ُهْدِجَي مل ُهءاج اذإ ىّتَح َءاَم نآمَظلا ُهُبَسَْحَي ةعيقب بارسك ْمُهَلاَمَعَأ اورفك

 هسملن ام اذهو «لطابلا /قحلا ةيئانث نغ ريبعتلل ةلالدلا زكرم يف ءاملا رضحي امك

 الإ ءيشب ْمُهَل َنوُبِيجَتسَي اَل هنود نم َنوُعَدَي نيذلاو قحلا ةَوعد ُهَل) :ىلاعت هلوق يف

 «لاَكَض يف اّلِإ نيرفاكلا ءاعدامو فلي وف امو الا تيارات ىلا هْيفك طسابك

 هللا ريغ ىلإ ءاجتلالا ن نم ىودج ال نأ ةلالد 0 يفو :و قباسلا هيبشتلا يف مسداحلا

 .لطابلا ةلوقم لاطيإو «قحلا ةلوقم زيزعت يف يلاتلابو ءءاعدلا يف

 :ايندلا /ءاملا ةيئانث - ه

 ءاملا ةظفل هيف يتأت .ءاملاو ايندلا نيب ةهباشم ةقالع ينآرقلا صنلا دقعي

 نلقاك ناسترو ءءاملل ايندلا ةظفل ةيعبت ينعي امم .هب هبشملا عقوم يف

 اذهو «هيبشتلاو ليثمتلا ضرعم يف ايندلا ةظفل ىلإ ءاملل ةيلالدلا تامسلا لقن

 :ىلاعت هلوق يف هظحلن ام

 امم ِضْوَأْلا تابت هب طَلتخاَف ءاَمّسسلا نم ُهاَنلَرْنَأ ءاّمك اَيندلا ةاّيحلا لَم اَمَنِإ)

 هُهَنَأ اهله نظَو تتّيَزاو اهفرْخُر ُضْرَأْلا تّدَخَأ اَذِإ ىتح ُماَعنَأْلاَو سانلا لكأي

 كلذك سمألاِب نغت ْمَل نأك اًديصح اَهاَنلَعَجَف اًراهن وأ البل ارمُأ اهاَنأ اَهْيَلَع نورداق
 لَتَم ْمُهَل برضاو) :ىلاعت هلوق يفو .” 4:سنوي «نوُركفتَي موقل ِتاَيَآْلا لصقن
 ُهوُرذت اًميشَه حَبصُأَف ضزألا تاّبن هب طَلتخاَف ءامّسسلا نم ُهاَنلَرْنَأ ءاّمك اَينألا ةاّيَحلا

 . 6 :فهكلا(اَردَققُم ءْيش للك نع هللا ناكو ٌحاَيّرلا

 نيب ةكرتشملا ةيلالدلا تامسلا (عماجلا) هريسفت يف يبطرقلا صخل دقو

 يف رقتسي ال ءاملا نأل ءاملاب ايندلا ىلاعت هّبش امنإ» :هلوقب نيتظفللا نيتاه

 ةدحاو ةلاح ىلع ميقتسي ال ءاملا نألو ءدحاو ىلع ىقبت ال ايندلا كلذك ءعضوم
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 ردقي ال ءاملا نألو «ىنفت ايندلا كلذك بهذيو ىقبي ال ءاملا نألو ءايندلا كلذك

 نألو ءاهتفآو اهتنتف نم اهلخد دحأ ملسي ال ايندلا كلذك لتبي الو هلخدي نأ دحأ

 كلذكو اكلهم اراك ناك نادقملا زواح اذإ و: اتبنم اعفاخ< ناك دقي, ناك اذإ ءاملا

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ثيدح يفو .رضي اهلوضفو عفني اهنم فافكلا ايندلا

 ايندلا رذ» :لاق ؛نيزئافلا نم نوكأ نأ ديرأ ينإ هللا لوسر اي :لجر هل لاق

 ."!«يغطُي اهنم ريثكلاو يفكي اهنم ليلقلا نإف دكارلا ءاملاك اهنم ذخو

 :رهطلا ةلوقم - 5

 نم ريثكب طبترا دقو ءمالسإلا ءيجم لبق ةسادقلاب أطبترم ءاملا ناك

 يف ديمعتلاو ءضارمألا ءافشو ء«ءاملاب ريهطتلاك «ميدقلا ملاعلا يف رئاعشلا

 نآرقلا دكأ دقو ."7ةتباصلا دنع يراجلا ءاملا يف سطغلاو ديمعتلاو «ةيحيسملا

 ةظفل تدروف «مالسإلا يف فورعم وه ام قفو اهززعو ةراهطلا ةلوقم ميركلا

 هنم َةنَمأ ساعنلا ٌمُكيِشعي ذإ) :ىلاعت درق يف رابعا وص : يلع لد ءاملا

 ىلع طبْرَيلو ناطيشلا رج ْمُكَدَع بهذُيو هب مكرهَطيل َءاَم ءاّسسلا نم ْمُكيَلع لري

 ١١. :لافنألا «ماَدقَألا هب تن تَبَتيو مكبولق

 لك رهطي :يأ .روهط وهف «ءاملل ةماع ةفص (روهط) ةظفل تدروو

 نيَب اًرشُب حاّيَرلا لسرأ يذلا َوُهَو) :ىلاعت هلوق يف ظحلن امك هيلع لزن ءيش
 5/:ناقرفلا«اًروُهَط َءاَم ءاَمّسسلا نم انلزنأو هتمحَر ْيَدَي

 :ميركلا ناآرقلاو يلهاجلا رعشلا نيب ءاملا ةظفل تالالد

 ءافتحالاب ةلثمتم ءاملا ةفاقث هيمسأ ام تدلو ءارحصلا يف طحقلاو بدجلا
 ريدقت ةمالسف ءرطملا ةقحالمو بكاوكلاو موجنلاب ىنعي يذلا «ءاونألا ملعب

 )١( :نآرقلا ماكحأل عماجلا ءيبطرقلا ٠١/ »4١7:رظناو 7/8 575.

 «فسوي ديمحلا دبع دمحأ :رت «ميدقلا ملاعلا ريطاسأ ءرميرك ليئومص ىلإ ةدوعلا نكمي )١(

 .اهدعبي امو 135 014 .ةرهاقلا «باتكلل ةيرصملا ةئيهلا
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 ظحاجلا هيلإ راشأ ام اذهو .تومو ةايح ةلأسم «هلوطه عقاوملو ءرطملل يلهاجلا

 هترطضا ةايحلاب هنضو «بدجلا نم هرارفو «ثيغلا ىلإ هتجاحلو ..) :هلوقب
 اهيف يرجي امو ءامسلا ىري لاح لك يف هنألو ءثيغلا نأش فّرعت ىلإ ةجاحلا
 ءاعمتجم اهنم ريسي امو ءاهيف تباوثلا موجنلاو ءاهنيب بقاعتلا ىريو «بكاوك نم

 يه ثيغلا ةبقارمف «"!(...اميفقتسم ًاعجار اهنم نوكي امو ًادراف اهنم ريسي امو
 .ءاونألا ملعب ءافتحالا ءارو عفادلا

 ةيقسلاب ةقلعتملا ءاملا قالخأ ءءارحصلا اهتدلو يتلا ءاملا ةفاقث نمو

 هترقأ يذلا (برشلا قح وأ ةفشلا قح) ب فرعُي امو .مركلاو «ةثاغإلاو

 نآرقلا ءافتحاو .هبلطي نم لكل أمظلا ءاورإ يف قحلا وهو ةيمالسإلا ةعيرشلا
 امك «ةيندملا تايآلا يف لقو ارطيسم ةيكملا تايآلا يف ءاج ءاملاب

 .ةوعدلا نم ىلوألا ةلحرملا لثمت ةيكملا تايآلا نوك نم عبان اذهو ءانظحال

 يضقي ايئايحإ ارصنع هنوك ءاوس ءاملاب ءارغإلاو ديدهتلا عباط اهيلع بلغف
 صنلا يف ءاملاب ءافتحالا ناك انه نم .ةنجلل انوكم ارصنع وأ بدجلا ىلع

 .ًاصاخ ءافتحا ناك لب يلهاجلا رعشلا يف ءاملا تالالد نع ًافلتخم ينآرقلا

 ءارعشلا ةيانع رربتس ؛ةيوارحصلا ةئيبلا اهتضرف يتلا ةيئاملا ةفاقثلا اذهو

 .مهرعش يف اهتاذ ءاملا ةظفل زورب لالخ نم ءاوس «.هب مهءافتحاو ءاملاب نييلهاجلا

 مهتايح زكرم ءاملاف «ءاملاب ةقلعتملا يلالدلا لقحلا ظافلأ زورب لالخ نم مأ

 يف يزكرم يلالد روضح وه ءازاجمو ةقيقح ؛:هروضح لعج ام اذهو «مهمامتهاو
 هب بطاخيل «ةلالدلا هذه ةيزكرم نم ززعيل ميركلا نارقلا ءاجو .ءرعشلا كاذ

 ."/ناكم لك يف ناسنإلا هب بطاخيلو «ةئيبلا كلت نبا ناسنإلا

 0/5: ناويحلا :ظحاحللا نظنا (1]

 ام لّوأ نم «مالسإلاب ًارشبم ()لوسرلا ءاج امل هنأ ىلإ ةراشإلا نسحت امبر (؟)
 13ه لا سلا ةراويش ةوظنا تقاوعنل 'انابتإ ةيئانلا 2 زهسملا هدم ركككملا ةيلط

 ىلع لدت يتلاو ءاهيف نوشيعي يتلا ةيوارحصلا ةئيبلا ةعيبط عم ةبسانتم ةزجعم يهو
 .امود ًالكلاو ءاملا بلطت ةيوعرلا ةايحلاف ءاملا ةيمهأ

 ل



 تع رونتف ءرصعلا كلذ نبا اهشيعي يتلا ةيوعرلاو ةيوارحصلا ةايحلا ةعيبط كلذ

 :("!(طيسب) صربألا نب ديبع لوق يف ظحلن امك «ءافشلا ىلع لاد ءاملاف «هتالالد

 همولكم ًءاكش ًادبك ىفش أذإ هب تبرش ينأ ول ءاملا َكلْذَ

 لوق كلذ نمو «شيعلا بيطو ةّزعلاو فرشلاو ةماركلا ىلع لاد ءاملاو

 :"!(رفاو) موثلك نب ورمع

 انيطو ردك انريغ برشتيو ١> ًاوفّص ءاملا اندرو نإ ُبرشنو

 ةياهنلا ىلع ًالاد يتأي ؛هتحت جردني يذلا يلالدلا لقحلاو .ءاملاو
 :ا1 (لفاكلا ):ةودنعع لوف كلذ نمو هفانخلا ةيوتحملا

 لهنَملا سأكب ىقسأ نأ دُبالاا لهتمةَيَنملا نإاهتبجأف

 :(7(ليوطلا) ةغبانلا لوق هنمو

 براضَملا قاقر ُضيب هيديأب | مُهَنيَبةَئِنَملا نوقاستيمُهَف
 عبرلاو رايدلل ةيقسلاب ءاعدلا بولسأ لالخ نم .ةايحلا ىلع لاد ءاملاو

 :(0(ليوط) يدبعلا بقثملا لوق يف امك«للطلاو

 اهُميدُمَو اهلبو يداوغلا ْباهذ اهعبر لح نمو ٍراد نم كلت ىقس

 :('!(طيسبلا ) ةرتنع لوق هنمو

 رّطَملا كعبر ىورو باحسلا نم 2 ًةيداغ ّيدعسلا َمَلعاي ةكتقس

 .صربألا نب ديبع ناويد )١(
 .١5:موثلك نب ورمع ناويد (؟)

 ٠٠١. :ةرتنع ناويد حرش (؟)
 .44 :ةغبانلا ناويد (4)
 .54 :يدبعلا بقثملا ناويد (5)

 .307 :ةرتنع ناويد حرش (؟)

 - ؟/-



 :"!(طيسب در ل
 ْدْعُبلا امهنم ىَورتي هبيسب امُهَنِإ هيفك نم ريخلا اورطمتساف

 ا"7(ليوط ) :اضيأ ريهزلو
 هلضاوف بغت ام هيفّتعُم ىلع ةكانغ اذنك نطاتيف نطوسنأو

 ليوأتلا يف اًديعب بهذ دق .مليوس وبأ رونأ روتكدلا نأ ىرن انهو

 يلهاجلا رعشلا ىف ىفو» :لاق امدنع .حدملا صخي ام يف اميسال ءيروطسألا

 دع نظنلا نانا كلك ةييركسلا تاردقلاو ةيحيو ولا :نكووقلا# كاقتعالا :ظحلل
 دارفألل حدم وه ةطاسبب مالا": فايقلاوكولملاو اا ضعب

 تبدجأ اذإ اكيع حبصيف دما ىلإ يلالدلا اهلقح نمض جردني امو عاملا

 هذهو ءعءارحصلا ىف ؤ لقنتلاو فافجلا ةجيتن ريخلا دقتفا اذإ دو «ءضرألا

 نبق عاملا 1 نع ثحبت يتلا ةيوارحصلا ةئيبلا نم ةدمتثسم فاصوأ

 حودمملا ىلإ ةيئاملا تافصلا لقن ناك انه نمو «هليبس يف رخآ ىلإ ناكم نم

 ءايشألا لجأل ةيلالدلا تامسلا غابسإ باب نم يه (يتئاملا حودمملا :هيمسأ)

 يف ميركلاف «هاياطعل ابلطو هل ًاميركت ءحودمملا ىلع (ءاملا) يلهاجلا دنع

 حودمملا يواسي انه نم «فافجلاو بدجلل ةحيرص ةهجاوم لكشُي ءارحصلا
 اعوزن رمألا يف ىرن الو ....ثيغلاو ءرطملاو ,ىدنلا يلهاجلا مجعملا يف

 راسحنا اذه غّوسي امّبرو .نيحودمملل ةيرحس تاردقب انانمنإ وأ «ايروطتنأ

 ءانضنأ حيدم وه ءاثرلا نأ عم ,(*!-يدملا عص ةنراقم ءاثرلا يف ةيئاملا ةروصلا

 )١( :ريهز ناويد 758١.

  (2:هسفن  2١55.هدنع ام نيبلاطلا :هيفتعم ىلع «بويعلا نم يقن :ضيبأ

 ال :يلهاجلا رعشلا يف رطملا «مليوس أ قوت ف

 ) )4وبأ «يفاقثلا عمجملا نع ةرداصلا ةينورتكلإلا ةيرعشلا ةعوسوملاب انه سانئتسالا نكمي

 ؟” «ثلاخلا رادصإلا «ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا «يبظ
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 ةنكاملا فاشل لك ىقوشلا قف كونا بالما تسي كيسلا ىلإ ةكيزمةنكلو

 ةيقسلاب ربقلل ءاعدلا ىلع رمألا رصتقيف «ةئيبلا كلت يف سانلا اهجاتحي يتلا

 ١١ (ليوط) :ينايبذلا ةغبانلا لوق يف - لاثملا ليبس ىلع - ظحلن امك

 لباوو ٌرطَق يمسولا نم ثيفب 2 مساجو ىرصُب َنيَب ًاربق ثيغلا ىقس
 ؛ءامسلاو ثيغلاب قلعتملا يلالدلا لقحلاب ءاملا طابترا ءبلاغلا يف ءظحلُي امك

 .ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف راهنألا دوجو مدعل ارظن ىرخألا ةيئاملا ظافلألا بايغو

 رعشلا نم جذامن يف هتالالدو نآرقلا يف ءاملا تالالد نيب ةنراقملابو

 :ةيتآلا جئاتنلا لجسن نأ نكمي «يلهاجلا

 دحاو يف تءاج «ةرم نيتسو اثالث ميركلا نآرقلا يف ة ءاملا ةظفل ترّركت

 ةدام ةفطنلا ىلع ةلاد ةقيسأ ةثالث يف تءاجو نوما ىلع ةلاد ًاقايس نيثالثو

 امك ةفلتخملا هتافصب ءاملا ىلع ةلاد ةقيسألا ةيقب يف تءاجو «ىلوألا قلخلا

 .ءاملا تافص لودج يف انظحال

 «ينآرقلا لامعتسالا يف (رطملا)و (ءاملا) يتظفل نيب يلالدلا قرفلا

 ءاملا ةلالد عّونتت نيح يف «باذعلاو ماقتنالا اتلالد (رطملا) ةظفل ىلع رطيستف

 .ةيلالدلا رئاودلل انتسارد قايس يف انظحال امك «هريغ وأ ءرطملا ىلع لدت نيح

 ةيحاتفملا ظافلألا نم «ميركلا نآرقلا يفو ءيلهاجلا رعشلا يف ءاملا ةظفل

 انه نم .ملاعلا ايؤرل ةيموهفملا ةينبلا ليكشت يف ايقيقحو 55 ارود يدؤت يتلا

 عونتلا ناكو «ينارقلا لامعتسالا يف صاخلاو بصخلا يلالدلا اهروضح ناك

 هيمسأ امم تأتم اذهو ءازاجمو ةقيقح ءيلهاجلا رعشلا ةغل يف اهفيظوت يف يلالدلا

 ؛ءاملا قالخأ ىلإ تدأ يتلا ءارحصلا يف طحقلاو بدجلا نم ةعبانلا ءاملا ةفافث

 ةظفللا هذه مادختسال يرثلا عونتلا يف تزرب «ةيلامجو ةيقالخأ ميق ةموظنم يهو

 .يلهاجلا رعشلا ةغل يف ةريثك ةيلالد تاليكشت يف

 11 ةعيانلا نا ويذا(1)



 يناثلا ماصقلا

 ةيبرعلا ةغللا 2ةبروظحملا نع ريبعتلا

 ةيعامتجالا تايوغللا ءوض 4

 (ًايقيبطت ًاجذومن يبلاعثلا)
 همهم هم و. »<

 يف ةيبرعلا ةغللا يف روظحملا نع ريبعتلا قئارط لصفلا اذه سردي

 باتك يه ةدحاو ةيوغل ةدام ىلع ًادمتعم ةيعامتجالا تايوغللا ءوض

 بذناجلا زاربإ ىلإ ثحبلا اذه فدهيو .«ضيرعتلاو ةيانكلا يبلاعثلا

 اذه يف تاساردلا روصق ىلإ هابتنالا تفل ىلإو ؛ةغللا يف هرثأو يعامتجالا

 يف رقتفن اننإ ذإ ءيمجعملا ديعصلا ىلع اميسالو ةيبرعلا ةغللا يف ناديملا
 ءاهنع ريبعتلا يف فطلتلا بيلاسأو تاروظحملا مجاعم ىلإ ةيبرعلا انتبتكم

 اهب نيقطانلل ةيبرعلا ةغللا ميلعت يف كلذل ريبكلا رثألا ىفخي الو

 .اهريغب نيفطانللو

 :حلطصملا يف

 يف يبلاعثلا دنع 1.1معاباؤاع 18600 يوغللا روظحملا ثحبلا اذه سردي

 رثأتت ةيعامتجا ةرهاظ ةغللا ّنأ نم قلطني ملع وهو «يعامتجالا ةغللا ملع ءوض

 ةساردو .ةماعلاو ةصاخلا ةيعامتجالا مهنوؤش يف اهب نوقطانلا هيلع ريسي ام

 «يعامتجالا ةغللا ملع يف ثحبلا تاعوضوم ىدحإ هنع ريبعتلا بيلاسأو رظحلا
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 ىقرأب عمتجملا دارفأ نيب لصاوتلا قيقحت ىلإ لّصوتلا هئارو نم فدهلاو

 يهو .'' 15 نوط هروزوبو فطلتلا ةرهاظب يوغللا روظحملا ةرهاظ طبترتو .هروص
 عمتجملا يف ةلوبقم تارابع وأ تاملكب ةروظحملا ةرابعلا وأ ةملكلا لاديإ

 ادج ةلوجخ ةيبرعلا يف فطلتلاو روظحملا يترهاظ ةسارد تلازالو .يوغللا

 يوغللا سردلا ديعص ىلع مأ يمجعملا لمعلا ديعص ىلع ناكأ ءاوس
 تمدق يتلا ًالثم ةيزيلكنإلاك ىرخألا تاغللا يف ظحلن ام فالخب .")يعامتجالا

 نرد اذ زيفك «تاشااود ايف كسحق انك + !كلطلتلاب: :ىتعت فخاعم» هيف

 .(/ ةايحلا نم ةعونتم تالاجم يف روظحملا

 رود :رظنا (ريبعتلا نسح) حلطصمب 5نماءمسنون» حلطصملا اذه رشب لامك مجرت )١(
 حلطصمب نيدلا 6 يكز ميرك همجرتو «95١:رشب لامك :رت «ةغللا يف ةملكلا
 حلطصمب رمع راتخم دمحأ همجرتو ١1 ٠ :ةيوغللا تاروظحملا :رظنا (ظفللا نيسحت)

 514٠١. :ةلالدلا ملع :رظنا ,.(فطلتلا)

 امأ ؛ثحبلا اذه عجارمو رداصم ةمئاق يف رظنلا نكمي روظحملا ةسارد لاجم يف )١(

 اهنم «ةيفاك ريغ اهنكلو ةبيطلا دوهجلا ضعب تمدقف ءفطلتلا ةسارد ديعص ىلع
 بدألا صوصن يف يمالكلا كولسلا روص» :هثحب يف ريزولا بجر دمحم ةسارد
 «يجولوليف ةلجم يف روشنم ثحب «يعامتجالا ةغللا ملع ءوض يف ةسارد يئاضقلا
 ناميلس دمحم ةساردو ”5٠٠١. «ءهينوي « 7. :ددعلا ءسمش نيع ةعماج «نسلألا ةيلك

 فطلتلا سرد دقو ©٠٠٠١ ماع روشنملا «لاصتالاو باطخلاو صنلا» هباتك يف دبعلا

 ةيلك يف هاروتكد ةلاسر نيسح دمحم ميهاربإ ريهس ةثحابلا تمدقو .عبارلا لصفلا يف
 ةيوبنلا ثيداحألا يف فطلتلا روص» :اهناونع 7٠١١١ ماع سمش نيع ةعماج نسلألا

 .«يراخبلا حيحصب

 :لاثملا ليبس ىلع اهنم (؟)

 - ])1ناتمطقتتت 01 طتمطعتصت كاك ه0 (0اطعت آ00هنط1ءاهلاع ,طال 11 411/5001

 طنطا 1 كاطع ,12ع. 8لع7: آل 0ماع .

 - 101ءاتمانهتكت 01 طاتمطعتتت1 5125 1. 117. 2011021+, م111151160 29 0210150 1161517

 ظرعوو امنع , ظلت ل01

 د :داضققالا ةنغل. يف تفطلتلا لاجم: يف
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 تفحص رد ىلع دوك يذلا «يفصولا يناسللا جهنملا ثحبلا اذه يف عبتنسو

 .ايقيبطت اجذومن ذختملا يبلاعثلا باتك لالخ نم اهفينصتو ةرهاظلا

 :ثارتلا يف حلطصملا

 اومدختساف «ةيانكلا حلطصم نمض يوغللا روظحملا نويثارتلا سرد
 حلطصم لمعتسا (ه775 ت) دربملاف «؛هيلع ةلاد ةددعتم تاحلطصم

 يه «عاونأ ةثالث ىلإ ةيانكلا مسق امدنع هيلع ةلالدلل (شحفملا سيسخلا ظفللا)
 انتم ىلع ليام ل تحفل ا ندسسكلا لفنللا نع ةبغرلاو :ةيطغتلا نأ: ةديعتلاو

 ("!«ميظعتلاو ميخفتلاو ؛هريغ نم

 كاذو «ةيانكلا نم نوكيو» :لوقي ؛عاونألا نسحأ دربملا دنع يناثلا عونلاو

 : 17 !دويك نم هانعم نط: كدب اه ىلا نتكفحلا نييبكلا ظفللا نه ةنهرلا :ًاهنكأ

 (ه7956 ت) سراف نباف ءروظحملل فطلُملا وأ نتمحُملا ىلع ةلالدلل روظحملا
 نأ امهدحأ :ناباب اهل ةيانكلا» :لوقي « ظفللا نيسحتو ةيانكلا يحلطصم ركذي

 آ00110165معدلع جل طاتم1ع1215125 11 511512655 طصوعاتواطل ,202 خلف خ14

 1/11 ف 8طاضخ ,[01111515 01 0132063 1ةعانلا7: 01 1

 :ةيسنجلا تاروظحملا يف فطلتلا لاجم يفو

 - 5ءرونم119 طعوماتعلا طاتماطعات15112 11 1/1 ثتطلكر5د ال ع11077 1008. 7/118211011 01

 01 عممعل)  طا]]ط(ا]1 نطوط طالللخللار 25, الملك عاوز 01 طفلاعومأع

 ,1115061131163: 3 ]0111331 01 ظطتعاتوأات ةتتع 4116116313 50010165 33 (2006): مم.11-

1137-8 :1551/1 

 :فطلتلاو ميلعتلا لاجم يفو

 - (ه1ماتك ذتق]ل5515 01 ططقاتكا طاتمطع121511 11 (011هععع ططقعاتوا (3),طلطال الذ

 ال7 محا 0 1,1181151 1311851138ع 1 ءدعطلل7 8 : 701. 6, 810. 8: 2013 ,5[1ذل 1916-2

 ر-155] 4750-1916 ,مانط]115ط2ع0 05: (ن322013123 (عء2ا1ع7 01 501ع170ع 220 0

 .3866 /؟” :لماكلا :دربملا )١(

 ,لهزال- ملهك /7” :هسفن ل

 م



 وبأ مدختسيو .(")«...روكذملل اماركإ وأ ظفلل انيسحت همسا ريغب ءيشلا نع ىنكُي

 ."7روظحملا نع ريبعتلا يف ةليسو فطلتلا حلطصم (ه*55)يركسعلا لاله

 سابعلا وبأ يضاقلا ,فطلتلاو رظحلا يترهاظ يف لوقلا لصف دقو
 نم بختنملا» صتخملا هفنصم يق (ه487ت) يناجرجلا دمحم نب دمحأ

 .«ءاغلبلا تاراشإو ءابدألا تايانك

 :نيثدحملا دنع روظحملا حلطصم

 :اهرهشأ ءروظحملا ىلع ةلاد ةدع تاحلطصم نوثدحملا مدختسا

 يف فالخلاو .(7لاذتبالاو"”ساسماللاو ؛(؟!مّرحُملاو ؛"7نجهتسملاو روظحملا

 )١( :يبحاصلا :سراف نبا 555.

 )١( :نيتعانصلا باتك :يركسعلا لاله وبأ 47177.

 2.37 :اهروطتو ةيبرعلا ظافلألا ةلالد :رظنا ءروظحملا حلطصم لماك دارم مدختسا (؟)

 ءاوضأ :رظنا ءايعامتجا روظحملا مالكلا حلطصم امرخ فيان مدختساو
 يحلطصم يمساقلا يلع مدختسا دقو :«554 :ةرصاعملا ةيوغللا تاساردلا ىلع

 نيقطانلل يبرعلا مجعملا يف ىخوتن اذام :هثحب رظنا ءاعم روظحملاو نجهتسملا

 نيدلا ماسح يكز ميرك مدختسا دقو ١١5« :يبرعلا ناسللا ةلجم ءىرخألا تاغللاب
 ؛ةيوغللا تاروظحملا :هباتك ناونع رظنا «نجهتسملاو ةيوغللا تاروظحملا حلطصم

 .ظافلألا نم نسحملاو نجهتسملل ةيلالد ةسارد

 ةغللا :رظنا «قئاللا ريغ مالكلاو مرحملا مالكلا يلطصم نارعسلا دومحم مدختسا (:4)

 يف «مرحملا حلطصم دايع تزع ةيلع تمدختسا دقو ١76« :جهنمو يأر «عمتجملاو

 ١457. :ةيبدألاو ةيوغللا تاحلطصملا مجعم اهباتك

 يف فدارتلا :رظنا «تادرفملا ميرحتو ساسماللا يحلطصم يبيعل كلام مكاح مدختسا (5)

 ةمجرت يف رظحلاو ساسماللا يحلطصم باوتلا دبع ناضمر مدختساو ٠١6. :ةغللا

 «يوغللا روطتلا :هباتكو «515 :ةغللا هقف يف لوصف :هباتك رظنا «8000 حلطصم

 ساسماللا) امهسفن نيحلطصملاب رشب لامك همجرتو «١١؟54 :هنيناوقو هللعو هرهاظم
 :رت «ةغللا يف ةملكلا رود :ناملوأ نفيتس :رظنا «ناملوأ باتك ةمجرت يف (رظحلاو

 نع ريبعتلا يف ساسماللا حلطصم رمع راتخم دمحأ مدختسا كلذكو ١5: :رشب لامك

 514٠١. :ةلالدلا ملع :رظنا «ةيزيلكنإلا نع هتمجرت يفو روظحملا

 ءركفلا راد ءيبرعلا مجعملاو ةلالدلا ملع :رظنا ءهقافرو هفيرش وبأ رداقلا دبع همدختسا (1)

 , 18 1١9385: «نامع
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 نم ةدمتسم تاحلطصم لامعتسا نيسرادلا ضعب ةبغر ىلإ دئاع حلطصملا

 لباقملا ((3000) حلطصم ةمجرت يف فالخلا ىلإ ىرخأ انايخأ و« انابحأ اقبالا

 انثحب يف روظحملا حلطصم مادختسا ىلإ ليمنو .روظحملا نع ربعملا ينيتاللا
 رثكأ هنألو «ةلمعتسملا تاحلطسصملا تالالد لكل عماجلا نوكي داكي هنأل

 نذل ةيسكرادلا هجلغأ دن ذك «ةسترادلا نهي ايفا و: اهنويق ' :كاعلطتملا

 نإف اذل ؛مهتاحلطصم حرش يف رظحلا ةلالد اومدختسا رخآ احلطصم اودمتعا

 .هيلإ زايحنالا انل غوس ام اذهو تالالدلا كلت لكل لماش روظحملا حطصم

 :يبلاعثلا دنع روظحملا

 «يبلاعثلاب فورعملا روصنم وبأ "!ليعامسإ دمحم نب كلملا دبع وه يبلاعثلا
 مهدجنف ,هتافو ةنس امأ «ةنسلا هذه ىلع ةقفتم رداصملا لكو ءه ٠٠ ةنس دلو

 مهتعيلط يف يتأيو ,ه5475ةنس تناك هتافو نإ لوقي قيرف «نيقيرف ىلإ نومسقني
 دامع نبا ركذ امك اه 57” .ةنس تناك هتافو ّنأ رخآلا قيرفلا ركذيو ,"7ناكلخ نبا

 هذه يف يفوتو» :كلذ يف لوقي ءاددرتم ناك هنكل «ةنسلا هذه تايفو يف يلبنحلا

 دولج طيخي ءءاّرف ناك روباسين لهأ نم يبلاعثلاو ,(*7«اهلبق يتلا وأ ه 5 ٠ةنسلا

 . "ادع انيصرلا يِستفا«بلاعفلا

 فشك ةفيلخ :يجاح رظنا .ميهاربإ نب كلملا دبع روصنم وبأ وه «نونظلا فشك يف )١(

 .381/7 ١9/857: ءةيروس ءركفلا راد ءنونفلاو بتكلا يماسأ نع نونظلا

 :نانبل - تثوريب «رداص راد «سابع ناسحإ :حت «نايعألا تايفو :ناكلخ نبا رظنا ل

 5١١/4. :الب ء,؟ط ءطابرلا ؛بلاطلا ةبتكم مالعألا يلكرزلا : رظناو */٠,

 دبع ركب وبأ عيبرو ءضوع يلع نب ىفطصم :حت «مالعألا تايفوب مالعإلا :يبهذلا رظنا (؟)

 دامع نبا رظناو تما ”“١955: ىثنط «نانبل - توريب «ةيفاقثلا «بتكلا ةسسؤم يقابلا

 تاروشنم «يبرعلا ثارتلا ءايحإ ةنجل :حت ءبهذ نم رابخإ يف بهذلا تارذش يلبنحلا
 .7 57/7” :توريب ةديدجلا قافآلا راد

 .7 47/7” :بهذلا تارذش :يلبنحلا دامع نبا (4)

 6:05/١. :باسنألا :يناعمسلاو 25١١/54 :مالعألا :يلكرزلا :رظنا (5)
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 ةغللا هقف» هباتك يفف «ةفلتخملا هبتك يف يوغللا روظحملاب يبلاعثلا ينُع

 نسحتسُي امب هركذ حبقتسُي اّمع ةيانكلا يف» :ناونعب الصف دقع «ةيبرعلا رسو
 ءروظحملا ىلع ةلالدلل «هركذ حبقتسي ام» حلطصم مدختسيف ,('!«هظفل

 يذلا معلا نإ تسلل ىلع ةلإل دلل: هلكت يعطل انو عا طيسمب افتر

 يف روظحملا ىلإ ةريثك تاراشإ ظحلن نأ نكميو .روظحملا نع ًاليدب لمعتسُي
 عوضوملا اذهب هتيانع ترهظو «!"!«حيبقلا نيسحتو نسحلا حيبقت» :هباتك
 .اذه انثحب عوضوم نوكيس يذلا «ضيرعتلاو ةيانكلا» :هباتك يف ءالجب
 :باتكلا اذه لوح ةيتآلا تاجاتنتسالا نودن نأ نكميو

 ةيلالدلا لوقحلل ةسارد باتكلا مدقي :ةيوغللا ةداملل ةينمزلا ةرتفلا - ١

 ام رصع ذنم اهنع ريبعتلا يف فطلتلا قرطو «ةيبرعلا ةغللا يف يوغللا روظحملل
 شاع يتلا ةرتفلاب ءاهتناو ءيومألا رصعلاو « مالسإلا ردص ةرتف ىلإ «مالسإلا لبق
 .يرجهلا سماخلا نرقلا نم لوألا عبرلا ًاديدحتو يسابعلا رصعلا يف يبلاعثلا اهيف

 ةغلل ةيقيقح ةروص مدقت باتكلا اهيلع لمتشا يتلا ةيوغللا ةداملا - ؟
 نم رثكأ هنأ اميسال فلؤملا رصع يف ةلمعتسم تناك يتلا ةروظحملا

 نمو ةفلاس روصع نم ةيرعش دهاوشب اهمعدو «؛هيرصاعم ةغلب داهشتسالا

 .برعلا لاوقأو فيرشلا ثيدحلاو ميركلا نآرقلا

 يبلاعثلا دنع روظحملا نيسحت ىلع ةلادلا تاحلطصملا ددعت - "
 اذه» :يبلاعثلا لوقي انهو «"!ةيانكلا :لوألا حلطصملا :ناحلطصم اهزربأو

 «قشمد .ةمكحلا راد «باوبلا ميلس ناميلس :حت «ةيبرعلا رسو ةغللا هقف :يبلاعثلا :رظنا )0(

 ,. 279:59 تاط

 ةرازو تاروشنم .ءروشاعلا ركاش حت «نسحلا حيبفتو «حيبقلا نيسحت :يبلاعثلا رظنا )2

 .تايانكلاب حباقملا نيسحت لصف 59١م١ ءاط «دادغب «ةينيدلا نوؤشلاو فاقوألا

 نم عنمت ال ةنيرق عم «يقيقحلا هانعم مزال هب ديرأو قبطأ ظفل نييغالبلا حالطصا يف ةيانكلا (؟)

 حاتفملا صيخلت حرش يف حارفألا سورع :رظنا ءدارملا ىنعملا عم يلصألا ىنعملا ةدارإ

 رظناو ,7؟1037 :هلب «توريب رورسلا راد «(صيخلتلا حورش نمض) «يكبسلا نيدلا ءاهبل

 ١155., 557 .هط «ةرهاقلا «رميخم ةعبطم «ينوع دماح ءةغالبلا يف حضاولا جاهنملا
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 يف يبلاعثلا ىرن انه نمو ؛'"7«...هركذ نجهتسُي امع تايانكلا يف ...باتك

 ("7«حيبقلا نيسحت» :اهنأ ىلع ةيانكلا فرعي هباتك نم ةدع عضاوم

 ادح هل عضي ال يبلاعثلاو «'' 'ضيرعتلا حلطصم وه «يناثلا حطصملاو

 برعلا» :لوقي «هنع مالكلا ةقيسأ نم هجتنتسي نأ ئراقلل نكمي نكلو هيفا

 نم نسحأو فطلأ وه هجوب اهتدارإ غلبتف ءاريثك اهمالك يف ضيرعتلا لمعتست

 :نولوقي و ء.هجو لك يف فشاكي ناك اذإ لجرلا نوبيعيو .حيرصتلاو فشكلا

 يه ضيرعتلا ةغالب نأ ىلإ ريشنو ("!«...ًابلث الإ ضيرعتلا نسحي ال نالف
 ءظفللا نود قايسلا ىلع اهدامتعال «ةيانكلا نم ىفخأ يهف ءرتسو ءافخإ ةغالب

 .نيقلتملا يف قمعأ اهرثأ نوكي دق انه نم

 هنأ امك «يبلاعثلا دنع فطلتلاو ضيرعتلاو ةيانكلا تاحلطصم لخادتتو

 امم سيل :هلوق لثم نم روظحملا نع ريبعتلل ةددعتم تارابع مدختسي

 اذه ءيدر 7 ."/ءاجهلا ثيبخ نم اذهو 9 !لوقلا لوضفو هب نوبطاخب

 ...توكسلا لضف قزر ول اهب ينك ام ردان نمو «' /لصفلا
 .فينصتلاو فيلأتلا يف ةقدلاو زيكرتلاب - ابلاغ - باتكلا اذه مستا - ؛

 ةدلالذلا .لوقفلاب نآلا ةيمسن' ام لذات ةنفسم اما ودأ ىلإ: هاك ا فدك اذقف

 )١( :هسفن ١57.

 ليصفتل ءهركذت مل ءيش ىلع هب لدتل « ائيش ركذت نأ وهو ءحيرصتلا دض ضيرعتلا (؟)

 «ينميلا يولعلل ءزاجعإلا قئاقح مولعو ةغالبلا رارسأل نمضتملا زارطلا :رظنا رثكأ

 "و ١/ 15١2و «توريب «ةيملعلا بتكلا راد

 ١١7. :ضيرعتلاو ةيانكلا «يبلاعثلا (:4)

 .؟514 :هسفن (5)

 .504 :هسفن )1١(

 ./56 :هسفن (ا/)

 ١514. :هسفن (8)

 .؟54 :هسفن (9)
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 ةعبس ىلإ باتكلا مسق دقو «هيلع ةلاد تارابعو ظافلأ لقح لك تحت جردنيو

 :()يتآلا وحنلا ىلع اهفنص (اباوبأ اهاّمس) ةيلالد لوقح

 هيفو ءنهركذب لصتي امو «مرحلاو ءاسنلا نع ةيانكلا يف :لوألا بابلا

 ل دمت ةريبك

 ,مهلاوحأو مهفاصوأ نع ةيانكلاو ناملغلا ركذ يف :يناثلا بابلا

 :ةيكمخ هل نهفو

 أيهملا ناكملا نعو «ماعطلا لوصف ضعب نع ةيانكلا يف :ثلاثلا بابلا

 .ةعبرأ هلوصفو هل

 .رشع انثا هلوصفو «تاباعلاو حباقملا نع ةيانكلا يف :عبارلا بابلا

 .«توملاوءربكلاو ءبيشلاو ءضرملا نع ةيانكلا يف :سماخلا بابلا
 ةكني ةلويضفاو

 ماعطلا نع ةيانكلا نم لاحلاو تقولا هبجوي اميف :سداسلا بابلا

 .نيلصف يف ءامهب لصتي امو «بارشلاو

 «بيترتلا ةفلتخم ضيرعتلاو ةيانكلا نم ىتش نونف يف :عباسلا بابلا

 .ةعبس هلوصفو

 .لوصفلل يبلاعثلا بيترت ىلع ةيجهنم ةظحالم لجسن نأ نكمي انهو

 تحت دحاو باب يف انوكي نأ نكمي ناكو ثلاثلا بابلاب لصتم سداسلا بابلاف
 عّزوُي نأ نكمي ناك يذلا عباسلا لصفلا ىلع قبطني ام اذهو :ءماعطلا ىمسم

 جردنت نأ نكمي اهعيمج باوبألا نأ ظحلن نأ نكمي امك .ةقباسلا باوبألا ىلع

 سنجلا ثيح نم ناسنإلا ىلع لادلا لقحلا وه ماع دحاو يلالد لقح نمض

 :ماعطلا) هب طبتري امو هتاجاح ثيح نمو «(ناملغ «ةأرما ءلجر) عونلاو

 .(نسلا يف مدقتلا ءتوملا ءضرملا

 )١( :هسفن قباسلا ©.
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 ارضاح ناك دقو ؛ةغلل يعامتجالا بناجلا هباتك يف يبلاعثلا ىعار - ه

 ةبسانم ريغ اهاري ناك يتلا تايانكلا ىلع ضرتعا دقف «هباتك باوبأ لك يف

 تايبأ ىلع هقيلعت ضرعم يفف ءاهيلئاق قيفوت مدع ىلإ ريشيو «قايسلل وأ «ماقملل

 شغي ملو ءوزغلا ريثك ناك هنأل ,حودمملا راهطأ عايض ىلإ اهيف يف راشأ ىشعالل

 كولملا ءاسن راهطأ عايض نأ يدنعو» :لوقي «هيزاغم يف نهنع ةبيغلل هءاسن

 :ناورم ينب يف لطخألا لوق ىلع قلع دقو ."7«هب نوبطاخُي امم سيل
 راهطأب تتاب ولو ءاسنلا نود مهرزآم اودذش اوبراح اذإ موق

 زاحل اهيلع توكسلا لضف قزر ول يذلا لوقلا لوضف نم هنسح ىلع هنإف»
 ام لكف") ,«نهعم مهل يرجي اّمع الضف كولملا مرح ركذو رعاشلل امو «ةليضفلا

 يبلاعثلا حلي انهو ءروظحملا يف لخدي ةأرملاو لجرلا نيب ةيميمحلا ةقالعلاب لصتي
 كولملا ةقبط يهو باطخلا اهيلإ هّجوُملا ةيعامتجالا ةقبطلا هببس رظحلا نأ ىلع
 هلعج ام وهو «هب مهتبطاخم قيلي ال امم تابطاخملا نم عونلا اذه لعج كلذل

 ركذن يعامتجالا بناجلا ةاعارم ىلع ةلادلا ةريثكلا هتارابع نمو .هلامعتسا رظحي

 .فطلأ هجوب اهتدارإ غلبتف ءريثك اهمالك يف ضيرعتلا لمعتست برعلا» :هلوق
 ."1«هجو لك يف فشاكي ناك اذإ لجرلا نوبيعيو .حيرصتلاو فشكلا نم .ءنسحأو
 اذه ةفاطل ىلإ رظناف ...» :هلوق روظحملا نع ريبعتلا ةفاطل ىلع هتاقيلعت نمو

 .(/ «ةليسعلاب حاكنلاو ةروعلا نع هتيانك نسُحو «هقنور ةرثكو «مالكلا

 :يبلاعثلا دنع يوغللا رظحلا بابسأ

 هلكشب هلوادت روظحملا مالكلا لثمت ةيعامتجا ةيوغل ةرهاظ يوغللا روظحملا
 فرعلا يف هب هوفتلا قيلي ال مالكلا ضعبف «تاعمتجملا نم عمتجم يف حيرصلا
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 «قاوذألا هركنتو «عابطلا هنم رفنت روظحم ىنعم نع حيرصلا هريبعتل ءيعامتجالا

 تاغللا رظحت» ثيح ءهب ثّدحتلا دنع ززقت وأ فوخ وأ يونعم جرح نم هببسي امل

 ىلع ةحيرصلا اهتلالدل وأ «ةهوركم تاءاحيإ نم اهل امل تاملكلا ضعب لامعتسا
 هب ظفلتلا زوجي ام كردي ةيوغللا ةعامجلا دارفأ نم درف لكو ."7مركذ حبقتسُي ام

 امو ْنَسحُي ام ىلإ هبنجتيف ءىرخأ ةقيسأ يف هب ظفلتلا زوجي ال امو ؛ةنيعم ةقيسأ يف
 سانلا ضعب ىدل نوكي امو مئاتشلا» «لاثملا ليبس ىلع كلذ نمو ؛هعقو نم فطلب
 ثدحتلا عمتجملا هركيو ...ةماعلا بادآلاو ءساسحإلل حراج وه ام لكو «تاهاع نم

 نجلاو «ةثيبخلا ضارمألاو توملاك ءاهنم مءاشتي يتلا رومألا ضعب نع

 .ةرابعلا يفو «بيكرتلا يفو «ةدرفملا ةظفللا يف رظحلا عقي و"!... ؛نيطايشلاو
 :حيبفلا نيسحتو شحاوفلا ركذ نع زترحتلا هامسأو كلذ يبلاعثلا كردأ دقو

 «نزولا ليفت ءمجحلا فيفخ باتك اذه» :رظحلا عضاوم فشك قايس يف لوقي

 وأ «هرشن حبفتسُيو ,هّركذ نجهتسُي اّمع تايانكلا يف ؛منغلا ريبك ءمرجلا ريغص
 ىلإ يدؤت ةلوبقم ظافلأب ءهنع نوصتُيو عفرتُي وأ ؛هنم رّيطتُي وأ هتيمست نم ايحتسُي

 ضرعملا هوسكتو ؛فيثكلا فطلتو «حيبفلا نسحتو ءىزغملا نع حصفتو «ىنعملا
 لهأ ةرواحمو ءلضفلا لهأ ةركاذمو «نيمشتحملا ةبتاكمو «كولملا ةبطاخم يف قينألا

 عمسلا هنع وبني اّمع لودعلا عم ؛حاجنلا حوليو ءدارملا لصحيف ,ءفرظلاو ةءورملا

 ؛نذألا هل نذأت مالك نم «هبانم بونيو «هماقم موقي ام ىلإ عبطلا هب سنأي الو
 ؛ةغالبلا صئاصخو .سوفنلا يف نايبلا رحس نم الإ كلذ امو .بلقلا هبجحي الو
 .")«ةعانصلا فئاطلو «ةعاربلا جئاتنو

 كاذك «ةيعامتجالا ةقايللا مدع يف لثمتملا رظحلل يعامتجالا ببسلا

 ةيانكلاو الثم اهمسا رامضإ ىلإ ملكتملا أجلي ذإ «ةأرملا نع ثيدحلا يف لثمتملا

 ؛ةجعنلاب ةأرملا نع ينكت» - يبلاعثلا لوقي امك - برعلاف ءاهل ةفصب هنع

 .7؟5 :ةلالدلا ملع :رمع راتخم دمحأ )١(

 ,. 5١-١355 :ثيدحلاو ميدقلا نيب ةغللا ملع :لاله دماح رافغلا دبع )١(

 .4 :ضيرعتلاو ةيانكلا :يبلاعثلا (؟)
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 .ةرصوفلاو «ةروراقلاو «ةبتعلاو ءشارفلاو ءثرحلاو .,ةحرسلاو ءصولقلاو «ةاشلاو

 تقطنو رابخألا تءاج اهلكبو «ةليلحلاو ؛ةراجلاو ؛ةلظلاو .ديقلاو ؛لغلاو «لعنلاو
 هذه لثم عقت امنإو» :هلوقب رظحلا اذه ببس نع يبلاعثلا ربع دقو ."!«راعشألا

 ا")«اهب حيرصتلا نم نوميغتي وأ ءاهتيمست ىلع نورسجي ال نّمع ةيانكلا

 :ةيسنجلا تاقالعلا ىلع ةحارص ظفللا لدي امدنع يسنجلا ببسلا
 0 للذي نيصتم اه. وأ ىذا رملاو :لكزلا نوه نأ ةيلساكلا :ءابضغألا

 اظافلأ تمدختساو ةأرملا ةروع ركذ تبنجت ًالثم عضاوملا نم ريثك يف

 اذا :ةيدحلا نإ لوقت :ترخلاف»- ءايذأت :اهبلع ةنتقاكلا ريك ةلالدللا هنيكارتو

 جرخي يذلا عضوملا هفنأب بلط هنم جورخلا دارأو .محرلا يف همايأ تّمت

 يبلاعثلا درويو :«(فنألا بلطم) ةرابعب ةأرملا ةروع نع تنك كلذل .(7«هنم

 :رعاشلا لوق كلذ ىلع ادهاش

 يصحو يورك هي رخو يقل يحطم عاما ميركل ذو
 اذه فطلت فيك رظنا :يربطلا ركب وبأ ذاتسألا يل لاقف» :لوقي مث

 نأ تيبلا ىنعمو .('*!«هفنأ بلطم :هلوقب مألا جرف نع ةيانكلل ؛هقذحب رعاشلا

 دعب هيلإ ىتؤُي ءيش نم بضغي مل هتأرما و همأ جرف محي مل ىتم لجرلا
 ىلع ةحارص ةلادلا ظافلألا مادختسا رظحت برعلا تناك انه نمو .(7كلذ

 فت 0 تناك» دقف ءاهظفل يف ةحارصلا براقت داكت يتلا وأ ةروعلا

 درويو «("7«هركذ عشبتسي اّمع اهظافلأل اهيزنت اهءارو اّمع اهب ينكتو رزاملا

 :هلوق وهو ؛هتحارص هيف هيلع بيع يبنتملل اتيب يبلاعثلا

 -1١غع -



 اهتاليوررس يفاّمع فعألل اهرئمخ يف امب يفغش ىلع ينإو

 ل لا ا ل ا

 ةعونتم ةلثمأ يبلاعثلا 00 7 ةفافعلا هذه م رهعلا نم 0-0

 تلاقف ,كتسإ تحن يذلا ا 1 زا :مزاخ نب هللا دبع ةأرمال لاق

 اذه يفو .' "!«!!اذهب ملكتيف «نيملسملا وما قه انيش يلي. ادحأ نأ تننظ ام

 وأ «موقلا ةيلع نم ةصاخلا مجعم نم تادرفملا هذه رظح ةرورض ىلإ ةراشإ

 انه نم «عمتجملا ةقوسب طبترم اهب حيرصتلا نأل ءسانلا رمأ نوسوسي نمم
 كلت ىلع لدي ام مهمادختسا دنع مهنم ةيانكلاو بدأتلاو ةفاطللا نسحتست

 جاجحلل نسحتسُي اًممو» :لوقي امدنع أرّبعم الاثم يبلاعثلا دروي انهو ءظافلألا

 هتعضوف هللا لام ىلإ تدمع :ثعشألا نب دمحم نب نمحرلا دبع مأل هلوق

 نأ وين انوش ةماعلا ا ا ل

 اهتافصو ةأرملا دسجب ةقلعتملا ةظفللا لوس انما رثكو "7 «أاثفرو ًاعذق نوكي

 ينال لاثملا يف هظحلن ام اذهو «ةفصلا كلت ىلع لدت ةرشابم ريغ ةيانكب

 ةيانكلا تناك < اذإ و.( ؛) «ءاسنلا نيا ترقب ندا 586 ا :جوزتي

 يبلاعثلا ناك 00 روظحملا نع

 نيله امئاق رظحلا ىقبي ىنعمب ا ةيانك وهق» 7-0 اهمذي

 )١( اهتاذ ةقباسلا ةحفصلا :هسفن .

 )١( .اهتاذ ةحفصلا :هسفن

 :ايقاذ ةقباسلا ةحفضلا هدفك قياسا (9)

 هسفن (4)
 .الا١ :هسفن (5)
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 تابطاخملا يف رظحيف «ماقملا ةبسانم يبلاعثلا دنع رظحلا بابسأ نمو - ١

 ا ةهراشلا ةحيونضلا لكافلالا نامت هناك اهون لئاتسزلا وع ابطتلا# دك ةدفشراا

 اذإ اميسالو ءيعامتجالا هزكرمو اهلسرُم ماقم بسانت ال يتلا وأ «ةبذهملا ريغ
 هحملن نأ نكمي ام اذهو ءماكحلا نم نأشلا يوذل ةهّجوم تابطاخملا كلت تناك

 ديربلا باحصأ ضعب نأ ينغلبو» :لوقي «ةيتآلا ةصقلل يبلاعثلا ةياور يف

 اهب خياشملا ضعب نيب رجش ام ءاهنإ نم ىراخبب ةرضحلا ىلإ بتك روباسينب
 رظن املف ءرجاؤم اي :هل لاق هنإو :كلذ ةياكح يف لاقف ؛كارتألا داوقلا دحأ نيبو

 .هلمع نم ديربلا بحاص فرصو .اهركنأو ءاهربكأ ةظفللا هذه يف تقولا ريزو

 اله :هل لاقو ؛هخّبوو «ةطقسلا كلت ىلع هعّرق .هسلجم لصحو ىراخب درو املف

 بتكأ تنك امف «ليلجلا خيشلا هللا ديأ :لاقف ؟ةعّدقلا ةظفللا كلت لثم نع تنص

 ينكت نأ - كحيو - تزجعأ :لاقف ؟اههوجو ىلع رابخألا ءاهنإب ترمأ دقو ءاذإ
 ْ , ")انعم يدؤي آمالك وأ ثادحألا هب متْشُي امب همتش :لوقتف ءاهنع

 كلذو ءاضيأ اروظحم ام روظحم فيطلت يف مدختسملا ظفللا حبصي دقو

 :يه ةثالث ىلإ اهدرن نأ نكمي بابسأل دوعي

 تارتفل فطلُملا حلطصملا لامعتساف :نمزلا رورمو «لامعتسالا ةرثك - "

 لدبتسُي كلذل ءروظحملا ىلع ةلالدلا يف افوشكم هلعجي نمزلا نم ةليوط
 تارابعلاو تاحلطصملا ددعت يف ببسلا وه اذه نوكي امّبرو ءرخآ حلطصمب

 ثّروُي دق يفطلتلا حلطصملا نأ يفنن نأ نود نم «دحاولا روظحملا ىلع ةلادلا

 .الثم ةينيدلا تاروظحملا لقح يف ظحلن امك رخآ ىلإ ليج نم
 نع ريبعتلا يف اهديلاقتو اهتاداع ةئيب لكلف «2ةئيبلا فالتخا - "

 يف تالالدلا فالتخا يف هظحلن ام اذهو «ةكرتشملا وأ ةصاخلا اهتاروظحم

 ينعت دق «ةيبرع ةئيب يف ايباجيإ ىنعم لمحت يتلا تاملكلا نم ريثكف ءانرصع
 .ىرخأ ةئيب يف ايبلس ىنعم لمحت وأ ضيقنلا

 )١( :هسفن 54.
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 دق ؛دحاولا عمتجملاو ةدحاولا ةئيبلا يف ىتح :سنجلاو ليجلا فالتخا - ؛

 نع ريبعتلا فلتخي كلذك «هنع ريبعتلا قرطو روظحملا موهفم فلتخي
 ةغلب ءايحلا نرقت يتلا ةيعامتجالا ةفاقتثلا ةجيتن ثنؤملاو ركذملا نيب روظحملا

 ةجيتن تايانكلا ةرثك) اهيدل ةيوغللا ةعنقألاو ءتاروظحملا نم رثكُي امم ةأرملا

 نع ريبعتلا يف ىرخأ ةقيرط دمتعي يذلا ركذملا فالخب ؛«(تاروظحملا ةرثك

 .ةيرح رثكأ نوكت امبر تاروظحملا

 :روظحملا نع ريبعتلا لاكشأ

 يبلاعثلا باتك نم فشتسُي امك «نيتقيرط ىدعتي ال روظحملا عم لماعتلا نإ
 نم بلطتي يوغللا فقوملا نأ ىنعمب ءدرفلاب ةصاخ ىلوألا ةقيرطلا .هريغ نمو

 يتلا ةيوغللا تاروظحملا ضعب هب ةصاخ ةنيعم فقاوم يف بنجتي نأ درفلا

 ريغ صاخ فقوملاف «هتهادب ةعرسو ملكتملا ءاكذ زربي انهو فقوملا هيلع اهضرف

 مهلاجرو ءافلخلا ءامدن دنع هظحلن ام اذهو «ةيوغللا ةعامجلا فرع يف فولأم

 نمو «ءاكذو ءاهدب هنوزواجتيف .جرحم فقوم مهل ضرعي امدنع مهل نيبحاصملا

 لاقف «نارزيخ ةمزح هعمو ءديشرلا نحص يف ّرم لجر»:هلوق يبلاعثلا دنع هتلثمأ

 نأ هركو «نينمؤملا ريمأ اي حامرلا قورع :لاقف ؟كاذ ام ؛عيبرلا نب لضفلل ديشرلا
 ةيدرف ةصاخ ةلاح انه رظحلاف ."!«ديشرلا ةدلاو مسال هتقفاومل ؛نارزيخلا :لوقي

 .ةيوغللا ةعامجلا نيب اهيلع فراعتم ةماع ةيوغل ةلاح تسيلو «قايسلا اهاضتقا

 :ةيوغللا ةعامجلاب ةطبترملا تاروظحملا يهف :ةيناثلا ةقيرطلا امأ

 فرعلا ىلع دعت ىلع وأ ةقابل مدع ىلع هزواجت لدي دق ءاماع افرع تراصو
 ءاهحبقتسي ا كا دوذملا ضعبب ظفلتلا هركي هنأ عمتجملا بادآ نمف ءيعامتجالا

 يف هتقيرطو هتيصوصخ عمتجم لكلو ءاهنع ةليدب ظافلأ مادختسا ىلإ أجليف
 لماعتلا يف ظحلنس امك ءيعامتجالا هماظنب ةطبترم «هتاروظحم عم لماعتلا

 .امهريغو ةيسنجلا تاروظحملا وأ ءتوملا ةلاح عم

 )١( :هسفن قباسلا ١6/8.
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 لاكشأو تايلآ اهمكحت يعامجلا عباطلاو ةغلل يدرفلا عباطلاف كلذ عمو

 ةقيرطب يبلاعثلا اهركذي مل ءفطلم بولسأب روظحملا نع ريبعتلا يف ةكرتشم
 :اهمهأو «هباتك يف ةفلتخملا ةقيسألا نم اهجتنتسن نأ نكمي نكل «ةرشابم

 نوكي دق انه ريفشتلاو :ةلالدلا ريفشت لالخ نم روظحملا نع ريبعتلا - ١
 ءاكذلا ةيتعت :ةضاخلا نع ةونصتنم  ةيعافخاب ةلاح. قوكو دقوا :ةيدزف ةلاخ
 يف هظحلن ام وهو .هنم دارملا مهفل باطخلا هيلإ هججوملا يقلتملا نم ةنطفلاو

 :هلوق يف «يبلاعثلا هيوري ام

 ؛مالسلا هيلع ليعامسإ هنبا راز هنأ مالسلا هيلع ميهاربإ ةصق يفف»

 هتلاحب هتربخأو «هتأرما هيلإ تمدقتف «لزنملا نع هتبيغ هروضح قفاوف

 مالسلا كيلع أرقي كابأ نإ :ينبال يلوق اهل لاقف ءىرقلا هيلع ضرعت ملو
 .ةصقلا ةأرملا هيلع تّصقو ,ليعامسإ عجر املف :كتبتع رّيغت نأ كرمأيو
 ؛كتبتع ريغ :هلوق نأل .هيبأ رمأل ًالاثتما .ةعاسلا يف اهقلط ةلاسرلا تّدأو

 1 يع لا ةيقلتألا| و ايقاع رعت ةن انك

 ىلع رصنقم انه قايسلا نأ ودبيو«كتبتع رّيغ»:هلوق يف عقو ريفشتلاف
 ةلاسرلا لقنت ميهاربإ ةجوز لعج زاغلإ هيف مالكلاف «نيقلتملا نم ةصاخلا

 امك ةعئاش ةرابعلا تناك نإو ءاهقلط نأ هتجيتن تناكف اهجوز ىلإ ةرفشملا

 يه قالطلا ةظفل نأ رمأ نم ريغي ال اذهف ءقباس سوبقم يف يبلاعثلا صن
 .ربعُم فطلأ بيكرتب اهلادبتسا مت دق ةعينش ةظفل

 :هل ًافيطلت هيلع لدي امو هب نرقي امب هلادبتسال يدؤت ظفللا ركذ ةهارك - ؟
 نبا هبتك ام ادج فرظتسأو نسحتسأ» :هلوقب يبلاعثلا هنع رّبع ام اذهو

 انيمي فلحو :هلوق وهو «قالطلاب كولملا ضعب فلح نع ةيانكلا يف ديمعلا
 ."7«هرئارح هب ىّمس

 ٠١. :هسفن قباسلا )١(

 ١7. :هسفن (؟)

 - ع: هد



 قتس» :هلوقت «قالظلا“ ةظفل :بيذتت : :تيطقق|“ :كولملا قع: .ةيا ةزلاف

 ديمعلا نبا لدبتساف «قالطلا نيمي وه رئارحلاب نرتقملا نيميلاو «هرئارح

 .يعامتجالاو يوغللا فرعلا يف هب نرتقيو هيلع لدي ام روظحملا ظفللاب
 اذإ ,ةجاحلا هيف ىضقت يذلا ناكملا نع ريبعتلا يف هظحلن نأ نكمي ام اذهو

 :حارملاو :ناتسبلا وهو شُحلا :يبلاعثلا اهنم ركذي «ةددعتم ةيفيطلت ظافلأ مدختست

 .")فينكلا تيبو ءءالخلا تيبو «ةأضيملاو ءأتضوتملاو ءزربملاو «ءالخلاو

 :حيرصتلا كرت و حيملتلا لالخ نم روظحملا نع ريبعتلا - "
 ىلخا راق ىتلاققلا» ةروهوب ها نعتقلا رب نيد اذبللا نتعب ون رخال بق

 كنإف ينيب انتراجأ» :لاق امدنع «قالطلا نع ريبعتلا يف ىشعألا بولسأ كلذ

 .هتراج ال هتجوز دارملاو 7«ةقلاط

 :نييتآلا نيلاثملا يف ظحلن امك .هدض ركذب روظحملا نم صلختلا -

 نب هللا دبع ينبا ميهاربإو دمحم جورخب روصنملا ىلع ربخلا درو امل»

 لاقف ةرجش ىلإ رظن «دادغبب هل ناتسب يف وهو «ةرصبلاب نسحلا نب نيسحلا
 ءافالخ تناكو «نينمؤملا ريمأ اي ةعاط :لاقف ؟ةرجشلا هذه مسا ام :عيبرلل

 1 هناك نم تحض و:ةكلةب رووضفملالءاقتف

 وأ «مارتحالا وأ «لؤافتلا باب نم هذدضب روظحملا نع ريبعتلا نوكي دقو
 اّمع ةيانكلا لصف يف كلذ ىلع ةلثمأ يبلاعثلا ركذ دقو ءجرح نم صالختلا

 :لاقف ء.هظفل نم رّيطتُي

 .ةزافملاب ةكلهملا نعو ءريصبلاب ىمعألاو «ميلسلاب غيدللا نع ىنكُي»

 ملط - ملال :هسفن

 - ع



 دضب ءيشلا فصوُي نأ بولقملا نمو» :هلوقب ةبيتق نبا ةحارص يوغللا

 الؤافتو مقسلا نم اريطت ءميلس غيدلل مهلوقك لؤافتلاو ريطتلل هتفص
 ةاجنم يأ «ةزافم ةالفللو ءىورُي نونعي لهنيس يأ «لهان 0 «ةمالسلاب

 مهضعبو بناجلا اذهب ةيبرعلا ءاملع نم ريثك ىنتعا دقو''/«...ةكلهم يهو

 يف ةيزوجلا ميق نبا لعف امك «ةفيصحلا ةبوجألا باب نمض اهلعج
 يفو هدلو لأس ءافلخلا ضعب ...» :هلوق ؛هدروأ اممو ؛ةيمكحلا قرطلا»هباتك

 :لقي ملو «نينمؤملا ريمأ اي كنساحم :لاقف ؟اذه عمج ام ؛كاوسم هدي

 وهو ءظفللا نيسحت يف ةسارفلا نم اذهو» :هلوقب كلذ ىلع قلعو «كيواسم
 نم وهو ةنسلا يف ةريثك دهاوش هلو .ءاملعلاو رباكألا هب ىنتعا ميظع باب

 .(7«ةنطفلاو لقعلا ةيصاخ

 لوقي :ةملكلا فورح نم فرح ركذب روظحملا نع ريبعتلا - ه

 ("7«يازلاب همتش :مهلوقب ةينازلا نع نونكيو» :يبلاعثلا
 لوقي :هتافص نم ةفص ىلإ ةراشإلاب روظحملا نع ريبعتلا - 5

 :رتجي ال ام هيلع هللا طلس :نولوقيف ؛هنوداعي نم ىلع نوعدي» :يبلاعثلا

 .(*!«بيقنلاب داّوقلا نع نونكيو «عبسلا نونعي
 صربألا نع لاقُيف «ةهاعلاو ءادلا نع ريبعتلا دنع ةقيرطلا هذه رثكتو

 ,"/ابوجحم شاع :لاقيف ءبوجحملا :ىمعألا نع لاقّيو ."7شربألاو حاتضولا
 ريبعتلا يف ةفصلا ركذ ةقيرط دمتعتو ."عتمُملا :روعألا نع لاقّيو

 )١( :نآرقلا لكشم ليوأت :ةبيتق نبا ١85.

 .4؟ :ةيعرشلا ةسايسلا يف ةيمكحلا قرطلا :ةيزوجلا ميق نبا )١(

 18: نطيزعتلاو ةيانكلا + يبلاقتلا

 .اهتاذ ةقباسلا ةحفصلا :هسفن (4)

 .39 :هسفن (6)

 ١٠١١. :هسفن (1)

 ٠١7. :هسفن (0)

 - عابد



 - ىّمسُي ليخبلاف «ةيعامتجالا للعلا فصو نع ريبعتلا دنع ءروظحملا نع
 لمعتسي اّممو .()ردقلا يقنو «خبطملا فيظنو ءدصتقملا - يبلاعثلا ركذي امك

 نع ةيانكلا يف "!ءاتشلا ليل لبقأ دق :مهلوق «ليفتلا ناسنإلا نع ريبعتلا يف

 .درابو ليوط هنأ

 ريغ بيكارتو ظافلأب مرخلا ىلع لادلا رشابملا ظفللا لادبتسا - *“

 :ةيعامتجالا ةقابللاو مارتحالا ىلع ةلاد ةرشابم

 نب رفعج هب در ام كلذ ةلثمأ نمو ءءاسنلا نم لجرلا براقأ مه مرحلاو

 :لاقف ءىدنلا رطق هتنباب هاصوأ نأ دعب نولوط نب هيورامخ ىلع دمحم

 «كنيمي ىلإ كلامش نم لقتنا ام ةلزنمب يهف - هللا كزعأ - ةعيدولا اًمأو ...»

 .1 انيق كلتفاومل هي اه رون اول ةطابحو: « اين اقف نبك

 ءاهتناكمل راهظإو «ةيعامتجا ةقابل اذه يفو «ةعيدولاب ةجوزلا نع ىنكف
 كلذ نع يبلاعثلا ربع دقو «ةيبرعلا ةغللا يف فولأم اذه لثمو «اهل هتياعرو

 نعو «ةناحيرلاب ةريغصلا نعو «ةميركلاب تنبلا نع ىنكُي ام ًاريثكو» :هلوقب

 نعو «تيبلا ةريبكب ةجوزلا نعو «ةقيقشلاب تخألا نعو « ةّرَبلاو ةّرُحلاب مألا
 .(7«لبحلا :لاصتاو لمشلا كلآتب :فافزلا :نعو ءرتسلا ءارو نمي مرخلا

 نسحب قلعتت ةصاخ بابسأل مرُحلاب قلعتملا روظحملا نوكي انايحأو
 ضعب رظح حبصي اهدنع كولملاو ةداقلا نم نأشلا يوذ ةبطاخم دنع ريبعتلا

 ينثدحو»:ةيتآلا ةصقلا هنع رّبعت ام اذهو «ةيغالب بابسأل ًابحتسم تادرفملا
 ىضرلا ريمألا ةدلاو تيفوت امل :لاق يبتعلا رابجلا دبع نب دمحم رصنلا وبأ

 ةبتاكم ىلإ يبتعلا رصنلا وبأ يلاخ جاتحا ءروصنم نب حون مساقلا يبأ

 بتكف ءاهركذ يف ةدلاولاو مألا ةظفل ضتري ملف ءاهنع ةيزعتلا يف ةرضحلا

 - : /م-



 تيبلا ناك نميف هللا ءاضق ذوفن َحامسألا عرق دقو :هنم لصف يف لاق ًاباتك
 ةانضكت راق: ةلوماملا كاك بلا ظييح ور قل ووقملا هكا وهدلا" عضم“ اهتاقزيب ناومعملا

 .!قوظنكلتاو .ةرضحلا 5

 يتظفلل صاخ رظح ىلع ةلاد سوبقملا يف ةدراولا (ضتري مل) ةظفلف

 قيلأ نوكي امب اهلادبتساو ءارمألاو كولملا باطخ 0 يف (ةدلاولاو مألا)

 ظحلن ام اذهو ؛«ةيغالب بابسأل ناك انه لادبتسالاف ؛مهتبطاخم دنع ًايعامتجا
 .سوبقملا ةياهن يف باطخلا يقلتم يف هرثأ

 اذهو .هنم ًاعقو فخأ وه ام ىلإ هركذ نم رّيطتُملا ظفللا كرت - /

 نطرعلا و! كوفلا» ةةقليتلا كا[ رولغمسلا" نع. :فانانكلا له. بلك رهلكن ام

 ىلع لدي اّمع يبلاعثلا هدروأ ام ذخأن كلذ ةلثمأ نمو :ناسنإلا هنم فاخي امو

 :«نسحلا حيبقتو حيبقلا نيسحت»و :؛«ضيرعتلاو ةيانكلا» :هيباتك يف توملا

 نم امهريغو ءيباصلا قاحسإ يبأو ءبحاصلا تايانك نسحأ نمو»
 ؛همايأ تضقنا :مهلوق ءاسؤرلاو ةلجألاو كولملا توم ركذ نع ءاغلبلا

 باجأ .هتجهم نع يفاجتلاب بئاونلا حمست مل .هرمع هناخ .هب هللا رثأتسا

 ىلإ لقتنا .اهنم زارتحا ال يتلا ليبسلاب قحل .هيف هللا ءاضق ذفن .هبر يعاد

 هناوضر راد ىلإ هللا هلقن .هادن ىبلو هاعد باجأف هللا هاعد .هبر راوج

 ءرضتحملا ةداعس هل بتك .هوفعو هللا ةمارك ىلإ بلقنا .هنارفغ لحمو

 هلزع هللا راتخاو ءرادقملا قراط هقرط .رظتنملا لجألا ىلإ رمألا هب ىضفأو

 ءعجضملاو «ةبرتلاب ربقلا نع نونكيو .(7«رارقلا راد ىلإ راوبلا راد نم هلقنب
 . 1 دينكملا و هدقارملاو

 .اهقاذ ةكاشلا !ةكفتصلا" ةةنسفت: (1)

 ١5٠. :هسفن (؟)

 - ع 0-



 لادبإو «ةفيطللا ةيانكلاب ةفيخسلا شحاوفلا ركذ نم زّرحتلا - 4
 ةقايللا يضتقت انهو «'"'/عابطلا نع وبني ال امب عامسألا يف هركذ شُحفي ام
 رثكيف ؛هنع ريبعتلا يف زاجملا دامتعاو حيرصلا ظفللا ءافخإ ةيعامتجالا
 ؛هنع ريبعتلل يوغللا لصألا يف روظحملل ةعوضوملا ريغ ظافلألا مادختسا

 هدروأ ام هيف فنصن يىتألا لودجلاو «ةيسنجلا ظافلألا يف رثكت هذهو

 :لقحلا اذه يف ةروظحم تادرفم نم يبلاعثلا

 فطلُملا ظفللا روظحملا ظفللا

 فطلملا ظفللا بحاص ايعامتجا لوبقملا | ءانغتسالا لضفُي ام)

 (ةرابعلاوأ بيكرتلاوأ)
 (نسحتسملا)

 ئ

 () ٠ ٍبلجر نيب

 )١( :ءاغلبلا تاراشإو ءابدألا تايانك نم بختنملا رظنا ءيناجرجلا يضاقلل ةرابعلا 5.

 ةروسو «© :(نونمؤملا) ةروس :رظنا ءمادختسالا اذهل ةينآرق دهاوش يبلاعثلا دروأ )١(

 7١" :ضيرعتلاو ةيانكلا «يبلاعثلا رظناو هدد :ميرحتلا ةروسو 046 :جراعملا

 ه- ح2 ى-



 يتسبلا حتفلا وبأ

 ناجملا

 )١( :ءاسنلا :رظنا ١؟.

 )١( :فارعألا :رظنا ١189.

 )"( :ةرقبلا :رظنا 17/١

 ):( :ةرقبلا :رظنا /١41.

 ) )5.؟4 :ءاسنلا :رظنا

 ) )1:فسوي :رظنا 7١.

 < ةرداح



 لجرلا ىتأ اذإ
 ريغ يف ةأرملا

 اهاتأم

 ةئيهتملا ةيراجلا

 (ىتأملا ريغ) كلذل

 يدسألا ءالعلا وبأ

 .”5:ضيرعتلاو ةيانكلا:يبلاعثلا رظنا ءكلذ ةحابإ نم سنأ نب كلام نع ىورُي امل )١(

 .ةرجاؤملا نع ةيانك ةطاللا دنع قلعلا (؟)

 - ه5-



 جئاتنلا و ةمتاخلا -

 :ةيتآلا جئاتنلا لجسن نأ نكمي انثحب ةمتاخ يفو

 لمعتساو روظحملا ىلع زكر سوردملا هباتك يف يبلاعثلا نإ ١-
 دعتو ءضيرعتلا حلطصمو ةيانكلا حلطصمب لثمتت هيلع ةلاد ةليدب تاحلطصم

 وهو «يعامتجالا هراطإ يف يوغللا رظحلا سرد لاجم يف ةدئار هتسارد

 ةيعاسمالا كاورقللا ايده هيلص»فاذعا ان

 هكاردإ ىلع لدت هباتك يف يبلاعثلا اهدروأ يتلا ةلثمألا لمأت نإ - ١

 .ةرشابم ةيجهنم ةقيرطب اهمسي مل نإو ءاهنع ريبعتلا قرطو « رظحلا بابسأ

 .ةطاوللا يف روهشم وهو )١(

 .تبني ال خابس يف رذبلاب طاوللا نع ىنك (؟)
 5 هع



 يف جردنت نأ نكمي يتلا ىرخألا بتكلاو يبلاعثلا باتك ةسارد نإ - *

 يوغل مجعم ةعانص هاجتاب ةيرورضو ىلوأ ةوطخ دعت نأ نكمي هتاذ بابلا

 نأ نكمي ذإ ءاهنع ريبعتلا يف فطلتلا قرطو ةيبرعلا ةغللا يف تاروظحملل
 دامتعاب «ةيبرعلا ةغلل ةيعامتجالا ةساردلا بناج يف روصقلا مجعملا هذه دسي

 بناجلا نع ربعت هتمدقم يف حرشت بناجلا اذه ىلع ةلاد تاحلطصم

 نيفطانلل ةيبرعلا ةغللا ميلعت اهنم ةديدع بناوج يف دعاستو يعامتجالا

 لك دعب عضوت بناجلا اذه ىلع ةلاد تاحلطصم لامعتسا نكمي انهو ءاهريغب

 «لصاوتلا يف هلادبتساب حصنُي ءروظحم» :لثم نم مجعملا يف تاملكلا

 نم مداقلا قفا 52 «..«رصاعم «ميدق ءتيم .ءروجهم «ردان «لمعتسم

 حيحصلا اهعضوم ريغ يف ظافلألا مادختسا ةيوغللا ةموظنملا هذه جراخ

 بنجتيو بدأتو ةقابل ىلع ةلادلا ظافلألا فرعيو «لمعتسملا ريغ كرتيو

 مجاعم ةعانص لضفألا نم هنأ ىلإ ةراشإلا عم .ًايعامتجا ةروظحملا ظافلألا

 .ىرخألا تاغللا تلعف امك روظحملاو فطلتلل ةصصختم

 - هو-



 ثلاثلا ماصفلا

 تاقلعملا 24 مّلكتم لا رئامض

 ةيعامتجالا تايوغللا ءوض
 (موثلك نب ورمعو ةرتنع نيب ةنراقم ةسارد)

 تاساردلا دنع فوقولا :لوألا «نيبناج ىلع زيكرتلا ىلإ لصفلا اذه فدهي

 اهروصق بناوج ىلإ ًانايحأ ةراشإلاو ءاهتيمهأ راهظإو ءرئامضلا تلوانت يتلا
 يتقلعم يف رئامضلا ةسارد يناثلا بناجلاو .ةغلل يعامتجالا بناجلا يف اميسالو

 رثأ دنع فقوتلا فدهب «ةنراقم ةيلالدو ةيئاصحإ ةسارد موثلك نب ورمعو ةرتنع

 .ملكتملا رئامض وه دحاو بناج لالخ نم ءامهنم لك ةغل يف يعامتجالا لماعلا
 يلالدلا روطتلا ىلع زيكرتلا يه اهيلإ وعديو ثحبلا اهانبتي يتلا جئاتنلا مهأ نمو
 لك ربع اهروطت ةسارد لالخ نم ةيبرعلا يف رئامضلل يعامتجالا يخيراتلا

 زاربإل «نآلا ىتحو يلهاجلا رصعلا نم ءادتبا ءاهخيرات لحارم نم ةلحرم

 .نيملكتملل يعامتجالا ىوتسملا راهظإ يف اهرودو ةيلالدلاو ةيوحنلا اهفئاظو

 :يوغللا سردلا يف رئامضلا - ١

 ةثالثلا مالكلا ماسقأ دحأ وهو مسالل ةعبات رئامضلا ةاحنلا دع

 - تالوصوملاو ةراشإلا ءامسأ عم - اهيلع اوقلطأو «(فرح ءلعف ؛مسا)
 نوكي دق مسالا ةئفل رئامضلا عابتإو .(ةمهبملا ءامسألا) حالطصا

 ركذ دقو .لومعم لماع لكل نوكي نأ يضقت يتلا لماعلا ةيرظنل أدئاع
 يطويسلا كلذكو «نآرقلا مولع يف ناهربلا هباتك يف (ها355) يشكرزلا



 (ه1570) يرابنألا نبا نأ «نآرقلا مولع يف ناقتإلا هباتك يف (ه١١4)

 هل فسؤُي امم نكلو ؛")ميركلا نآرقلا يف ةعقاولا رئامضلا نايب يف ًاباتك فلأ
 ةدام بّيغي ام اذهو ؛"7يرابنألا نبال دوقفملا يملعلا جاتنلا نم باتكلا اذه ّنأ

 .رئامضلا يف ثحبلا يرثتس تناك ةّيملع

 تمتها دق ةيبرعلا يف رئامضلل نيمدقتملا نييوحنلا ةسارد نإ

 ؛يعيبط رمأ كلذو ءةدحاولا ةلمجلا راطإ يف ةيوحنلا اهفئاظو نايبب
 ىفوتسا دقو اهادعتت الو ةلمجلا دودح دنع فقت وحنلا ةفيظو ّنأل

 ديمتكلا ةاحتلا كر واف >1" رئامستكلا ةيوهتلا "فئاظرولا نع ةيدكلا" نويوكتلا

 دقو «(/فراعملا عاونأ لوأ مهدنع وهف ءةفرعملاو ةركنلا باب يف

 م ل ل .«بطاخم وأ ملكتمل عضو ام» ىلإ هومسق

 )كلذ يف لوقلا اولصفو زرابو رتتسم ىلإ ريمضلا اومتدق امك .(”!امكح وأ

 :قيقحت «نآرقلا مولع يف ناهربلا :(هللا دبع نب دمحم نيدلا ردب) يشكرزلا رظنا )١(
 ,717/7 ءالب ,”ط «توريب رشنلاو ةعابطلل ةفرعملا راد ءميهاربإ لضفلا وبأ دمحم

 ناقتإلا :(يطويسلا نمحرلا دبع نيدلا لالج ظفاحلا) يطويسلا رظناو .55 /4 :رظناو
 5٠٠١1: 7١9/6. ءاط «توريب «سيلبون راد «نآرقلا مولع يف

 ءغط «قشمد ء«رئاشبلا راد «هتافلؤمو هتريس يرابنألا نبا :نماضلا متاح .د :رظنا )١(

 الو 4

 ماظنل ةنراقم ةسارد عم رئامضلل ةيباطخلا فئاظولا :فيرع رضخ دمحم د :رظنا (؟)

 ثارتلا ءايحإو ةيملعلا ثوحبلا دهعم «ةيزيلكنإلاو ةيبرعلا نم لك يف رئامضلا
 امو ١504: ١١ «,(؟) اهبادآو ةيبرعلا ةغللا ثوحب ةلسلس ءىرقلا مأ ةعماج «يمالسإلا

 بادآلا ةيلك ةلجم «ةفيظولاو موهفملا :ةيبرعلا رئامض :ةيزوف ةقودند :رظناو .اهدعب
 .رئازجلا «ةركسب ءرضيخ دمحم ةعماج «سداسلا ددعلا «ةيعامتجالاو ةيناسنإلا مولعلاو

 ءوحنلا يف رئاظنلاو هابشألا :يطويسلا :ةفرعملا مسالا ةلوقم يف ريمضلا فينصت رظنا (4)

 .56 :7ج «لوألا دلجملا 13947 .”5ط «ءتوريب ءيبرعلا باتكلا راد ءينيحرت زياف ةعجارم

 راد «يعافرلا هط ةماسأ :حت ءبجاحلا نبا ةيفاك حرش :نمحرلا دبع نيدلا رون :رظنا (5)

 .75/9؟ : ٠٠٠١7 ةرهاقلا ء١1١ط «ةيبرعلا قافآلا

 ديمحلا دبع نيدلا ييحم دمحم :حت .كلام نبا ةيفلأ ىلع ليقع نبا حرش :عجار (5)
 .اهدعب امو ١3525. 53/١ ءةرهاقلا ءىربكلا ةيراجتلا ةبتكملا

 م مهد



 :انيأر ام بسح

 ةرصاعملا تاساردلا يف ربكألا زيحلا ذخأ يذلا وهو :لوألا مسقلا

 ملكلل :يدداتلا  هيسستلا وكف يف رظيلا داع .يىلع» ليكرتلا :يفا ىلجتيو ءريمضلل
 تادحولا نم اريثك نأ نم اقلطنم «يوغللا لكشلا ىلع زكر يأ ")يبرعلا
 ةريثك تالواحم تمتقف «ماسقألا هذهل ءامدقلا فيرعت اهيلع قبطني ال ةيناسللا

 يعابرلا ميسقتلا يه ةحورطملا ةماعلا ةركفلا تناكف ءاهفينصت يف رظنلا ةداعإل

 نم يعابرلا ميسفتلاب اولاقو حرطلا اذه اونّبت نم لئاوأ نمو «يبرعلا ملكلل
 هيف عضو يذلا «ةيبرعلا رارسأ نم» هباتك يف سينأ ميهاربإ روتكدلا نيثدحملا

 ؛ىنعملا :يهو ءاهفيرعتو مالكلا ءازجأ ديدحت يف اهتاعارم بوجو ىري أسسأ
 هتاذب القتسم أمسق ةمهبملا ءامسألا هيف لعج .مالكلا يف ظفللا ةفيظوو ؛ةغيصلاو

 راركت نع تاغللا اهب ضيعتست «ةينبلا ةريغص ظافلأ»يه ءامسألا هذه نأ ىأرو

 يدهم قلطأ دقو .")تالوصوملاو ةراشإلا اهتحت جردنيو ةرهاظلا ءامسألا
 يعابرلا هميسقت قايس يف - ملكلل عبارلا مسقلا ىلع اهتاذ ةرتفلا يف يموزخملا

 مسالاو لعفلا ىلإ فاضُي ًالقتسم أمسق اهدعو «تاراشإلاو تايانكلا ةيمست - هل

 لك يف جردني تاعومجم يف عّمجتت تاراشإلاو تايانكلا هذه َنإ لوقيو «ةادألاو
 ءرئامضلا :تاعومجملا هذه مهأو «ةكرتشم ةنيعم ةفيظو يدؤت ظافلأ اهنم

 "/ طرشلا تاملكو «هب مهفتسملاو «ةلمجب لوصوملاو «ةراشإلاو

 ةمدقملا ججحلا اميسالو يثالثلا ميسقتلا نع تعفاد يتلا دوهجلا لفغن ال نأ بجي انه )١(

 يلخاودلا :رت «ةغللا :سيردنف ىلإ انه رظنلا نكميو ءمسالا مسق تحت رئامضلا جاردإل

 .5١ا ١916٠: .ةرهاقلا «يبرعلا نايبلا ةنجل ةعبطم ءصاصقلاو

 ١5955: ء.١ط ءةيرصملا ولجنألا ةبتكم «ةيبرعلا رارسأ نم «سينأ ميهاربإ :رظنا (')
 .اهدعب امو 65

 .هدالوأو يبابلا ةعبطم «قيبطتو دعاوق «يبرعلا وحنلا يف :يموزخملا يدهم :رظنا (؟)
 ةيانكلا حلطصم نأ ىلإ ةراشإلا ردجت انهو اهدعب امو 49 :1155 ءاط ءرصم

 حلطصم نييرصبلا دنع لباقي يفوك حلطصم وه لب ءاثيدح احلطصم سيل ينكملاو
 تهدختا ءاضنيأ ةلمعتتما) قف ةوصبنلا لهآ . ءامإ وهو ليلكلا نأ ىلإ :ناقيو :ةرامشألا
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 ريمضلا هيف دع «ملكلل ًاّيعابر ًاميسقت ًاضيأ ناسح مامت روتكدلا حرتقاو
 كلذ رترب دقو «ةبرعملا تاقتشملا نم سيل هنأ املاط «هتاذب امئاق امسق

 ثدحلاب فوصوم ىلع الو مسالاك ىّمسم ىلع لدي ال» :ريمضلا نوكب
 يناعملا ىلإ هجتت ريمضلا ةلالد ّنأل ؛لعفلاك نمزو ثدح ىلع الو ةفصلاك

 يفرصلا ىنعملاو .امهوحنو دئاوزلاو قصاوللاب اهنع ربعي يتلا ةماعلا ةيفرصلا
 ىلع ةلالد نود بئاغلا وأ رضاحلا مومع وه ريمضلا هنع رّبعي يذلا ماعلا

 روضح نوكي دق روضحلاو ...بئاغلا وأ رضاحلا وأ بئاغلا صوصخ

 .("7 هعورفو يذلا يف امك ةيلوصوم نوكت دقو .هعورفو وه يف امك ةيصخش

 مسقلا اذه ىلإ مض دق ناسح روتكدلا نأ ءانه ءظحلن نأ نكميو

 هقبس دق ناك ام اذهو - ةلوصوملا ءامسألاو «ةراشإلا ءامسأ يمسق (ريمضلا)

 نم مغرلا ىلع - "!(ىحصفلا ةيبرعلا) هباتك يف يعوسيلا يرنه بألا هيلإ
 سمش لالج روتكدلا ضفر دقو .ةثالثلا ماسقألا هذه نيب يذلا يلكشلا فالخلا

 راد الب «ةوابق نيدلا رخف :حت .ءوحنلا يف لمجلا باتك (دمحأ نب ليلخلا) يديهارفلا-

 ليقع نبا حرش :(نيدلا ءاهب) ليقع نبا :رظناو ,5617 ١91965: 15١ ءهط ءرشن

 ء197 ١991: ١/ .هط .؛توريب ٠ ليجلا راد ءيروخاف انح :حت كلام نبا ةيفلأ ىلع

 ةلاسر ء«ةلادلا ةيناسللا تادحولل ةيروص ةيناسل ةسارد :اضر دمحأ اباب :رظناو

 مولعلاو ةيناسنإلا مولعلاو بادآلا ةيلك ءدمحم يديس يرثيغ روتكدلا فارشإب «ريتسجام
 5٠٠١8 -7٠١٠5: يعماجلا ماعلا ءرئازجلا ءناسملت ءدياقلب ركب يبأ ةعماج «ةيعامتجالا

 عبارلا مسقلا «ةراشإلا يف ريمضلا حلطصم نأ ىلإ ةراشإلا ردجت كلذك .اهدعب امو 5

 رمضملا حلطصم تحت نومدقألا ةاحنلا مدختسا هتحت جردني امو ملكلا ماسقأ نم

 مالسلا دبع :حت «باتكلا :هيوبيس :رظنا ءملكلل يثالثلا مهميسقت نمض نكل رامضإلاو

 ألك لكل لكما /7” :الب ءكاط «توريب «ليجلا راد «نواه

 «باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا ءاهانبمو اهانعم ةيبرعلا ةغللا ناسح مامت رظنا )١(

 :رظنا .هبتك ثدحأ يف يأرلا اذه ناسح مامت روتكدلا داعأ دقو ٠١8 :9179١76ط

 .7375 :١٠١٠7١١ا/ط .ةرهاقلا ,بتكلا ملاع «ةيوغل تاداهتجا

 بيرعت ديدج يوغل ءانب وحن ىحصفلا ةيبرعلا ءيعوسيلا شيلف يرنه بألا :رظنا )١(
 .15 :١أ 555 ى3ط توريب «ةيكيلوثاكلا ةعبطملا «نيهاش روبصلا ديع روتكدلا قيقحتو
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 ناسح روتكدلا حرط برعلا مالكل ةيلكشلا طامنألل ةدئارلا هتسارد يف نيدلا

 ىلإ كلذ درو دحاو مسق يف ريمضلا عم لوصوملاو ةراشإلا ءامسأ لعج يف

 لاقف ,«52م:ةعمدهغع 1ء1ه60هم5 مالكلل ةيقايسلا تاقالعلا يفو ءلكشلا يف فالخ

 ةيشت رئامضلا' نإ“ اقح»: ::تالوصوملاو 'نئامضلا“ نيب فالتخلا .قايش..ىف

 صخشلا ثيح نم هدعب امو هلبق امب ةداع قستي اهنم الك نأ يف تالوصوملا
 ىلع نيتطقن يف رئامضلا نع فلتخت تالوصوملا ّنأ الإ سنجلاو ددعلاو

 نطاخسلا وب ملكت: نوكت> نصحشللا :ةييشلاو رئاحشتلا 1: :) را امها لقألا

 زاامسلا 01: اكو فدعا ا رومصمااب ١ ايلا .عيجاف فكان ويضوتلا "اما :هدقتاعلا و
 نأ نكمي الف تالوصوملا اّمأ ءءامسألاو لاعفألاب ةقصتلم يتأت نأ نكمي

 ."!«ةرح تاميفرومك الإ يتأت الو امهب قصتلت
 :نيدلا سمش روتكدلا لوقيف ءرئامضلاو ةراشإلا نيب فالخلا امأ

 نأ لبقتف تايراشإلا اّمأ ...ةداع لاعفألاب قبست نأ لبقت ال ةلصفنملا رئامضلا»

 نأ لبقت ال ةلصفنملا رئامضلاف ...رخآ قرف كانهو ...ةرشابم لاعفألاب قبست

 هذه لثمب قبست نأ لبقت تايراشإلا نكلو ...ىلإ «عم ءيف :لثم تاملكب قبست
 ةلصتملا رئامضلا نيب قيرفتلا اّمأ ....نيذه عم «نيذه يف :لاقُي ذإ تاملكلا

 اّمأ «ةدّيقم تاميفروم ةلصتملا رئامضلاف ءريسي دج وهف تايراشإلاو

 ."!7«ةرح تاميفروم اهعيمج يهف تايراشإلا

 يف نراقملا بناجلا ىلع زكر نيثحابلا تاسارد نم يناثلا مسقلاو
 تاغللا يف اهتاليثم عم ةيبرعلا رئامض ةنراقم اميسالو رئامضلا ةسارد

 ناك يذلا ربجلا هللا دبع دمحم ثحابلل ريبكلا دوهجملا زربي انهو «ةيماسلا

 «نيدلا سمش لالج .د :ةيرظنلا ءاقيبطتو ةيرظن ءبرعلا مالكل ةيلكشلا طامنألا :رظنا )١(
 تمدق ةساردلا هذه نأ قحلاو ©١919: ١/ ١76 .ةيردنكسإلا «ةيعماجلا ةفاقثلا ةسسؤم

 .برعلا مالكل ةيلكشلا طامنألل اهتسارد يف ابيط ادوهجم

 )١( :س .م «ةيلكشلا طامنألا 2١1 ١5/8.
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 يف رئامضلا نيب هيف نراق ")سردلا نم عونلا اذهل باتك دارفإ يف اقاّبس
 شوقن نم حيتأ اميف اهغيص عّبتتو «ةيبرعلا اهيف امب ةيماسلا تاغللا فلتخم

 صقن دس هّمه ناكو «ةفلتخم روصع يف ةيوغل صوصنو ةميدق ةيبرع
 ةسارد نم بناوج يف دجن اننكلو»هلوق يف لثمتي ءامدقلا ةسارد ىرتعا

 لاوحألا بلغأ يف اذه ءاج دقو ؛ةبئتاص ريغ جئاتن وأ اصقن رئامضلل ءامدقلا

 تاغللا نيب ةنراقملا لافغإو ءاهدحو ةيبرعلا ةغللا يف مهسرد راصحنا نم

 .("7«عفن يأو عفن كلذ نم ناكل اولعف ولو .ةيماسلا

 يف يقب هنكل ءريثكلاب ىفوو ريثكلاب دعو دق ربج روتكدلا ثحب ّنأ عمو
 ىقبتو «ةدحاولا ةيبرعلا ةلمجلا راطإ يف اروصحم رئامضلا فئاظول هتاشقانم

 اهتالالدو رئامضلا فئاظو حضوت كلذ نم بحرأ ةسارد ىلإ ةسام ةجاحلا

 كلذكو ءصنلا وحن ىلإ ةلمجلا وحن نم لاقتنالا يأ ءصنلا ىوتسم ىلع
 ءاهروطتو رئامضلل تالالدلا عونت يف اهرثأو ةغلل ةيعامتجالا ةينبلا فيظوت

 فئاظولا نع رصتخم لاقم يف فيرعلا ريضخ دمحم هلعف لواح ام اذهو

 نم لك يف رئامضلا ماظنل ةنراقم ةسارد عم ةيبرعلا رئامضلل ةيباطخلا

 زيكرتلا الوأ نيبناج نم ةساردلا هذه ةيمهأ يتأتو "!ةيزيلكنإلاو ةيبرعلا
 ةّيح ةغل عم ةنراقملا ايناثو «رئامضلل ةيباطخلا ةيصنلا ةفيظولا ىلع ءزاجيإب
 هاتر ادهلا» قم ظيفن 1 كه لكم ةومر قتلا و:ةيدفتلا ةنفلعلا ةدتاقلا ينقل

 ريكفت طمنو ةيحلا تاغللا تاينب مدقت ةيفافث ةيعامتجا دئاوف ىلإ ةفاضإ

 ءريمضلا :يرشيهلا يلذاشلا ثحابلا ةسارد ىلإ ريشأ نأ يضتقت ةيملعلا ةنامألا انهو )١(

 نكمتأ مل يتلا «ةيسنوتلا ةعماجلا يف بادآلا ةيلك يف ةرداصلا «ةلمجلا يف هرودو هتينب

 .يوحنلا بناجلل تدرفأ اهنأ ىلع اهناونع رهاظ لدي يتلاو ءاهيلع عالطالا نم
 .ةرهاقلا ءفراعملا راد «ةيبرعلا ةغللا ىف رئامضلا ءربجلا هللادبع دمحم :رظنا )١(

6. ْ 

 ةنراقم ةسارد عم ةيبرعلا رئامضلل ةيباطخلا فئاظولا ءفيرع رضخ دمحم :رظنا (9)

 ١1١٠5. «س .م «ةيزيلكنإلاو ةيبرعلا نم لك يف رئامضلا ماظنل

 دبا



 ىله» ةيوغللا هك نشأ تمد ظاكللا كما ردت ريدك مفتت 3 ذا 1 ةهؤ اهكاكتسأ

 تاسارد ىلإ ةجاحب ةراشإو ايلوأ ادهج فيرعلا هحرط ام ىقبي نكل «هتيمهأ
 .اهلمكتست ىرخأ

 تلوانت ةماع ةيوغل بتك نمض ةدع تاسارد كانه نأ ىلإ ريشنو

 يف رسارتشجرب يناملألا قرشتسملا هلعف ام اهمهأ نم رئامضلل نراقملا سردلا

 عم ةيبرعلا يف رئامضلا ماظن هيف نراق «ةيبرعلا ةغلل يوحنلا روطتلا باتك
 رئامضلا لصأ ىلع هدهج ازكرم ىرخألا ةيماسلا تاغللا يف رئامضلا ةمظنأ

 دنع تفقوت ةديدع ةيملع تالاقم كانه نأ امك .(")تاغللا كلت يف اهقاقتشاو

 يف «ةريامعلا نانح عم كارتشالاب ةريامعلا ليعامسإ لعف امك اهتاقباس

 ددعت ليصأت ىلع هيف ازكر «ةنراقم ةسارد رئامضلا ىلع شاوح» امهثحب
 ."!رئامضلل قطنلا

 نم اهتسارد ىلع هيف زكر ءرئامضلاب نيسرادلا ةيانع نم ثلاثلا مسقلاو
 ىرخأ ةيناسل تادحو ضّوعتل لمعتست ةيناسل تادحو رئامضلاف ؛يوحن بناج

 :ةيبرعلا ةغللا يف طباورلا نم اهنأ ىلإ ةفاضإلاب ءاهيلع دوعت وأ افلس ةروكذم
 ءاهيف لوقلا اولصفف رئامضلل ةيوحنلا ةفيظولا هذه ىلع نوسرادلا زكر انه نم
 يف طبرلاو طابترالا ماظن نع هباتك يف ةديمح ىفطصم دنع هدجن ام اذهو

 زيكرت عم ةريامع دمحأ ليلخ دنع هدجن ام وهو ."!ةيبرعلا ةلمجلا بيكرت

 يق اهاقلأ تارضاحم «ةيبرعلا ةغلل يوحنلا روطتلا «باوتلا دبع ناضمر :رظنا )١(

 . اهدعب امو لا : «يجناخلا ةبتكم ءرسارتشجارب قرشتسملا ةيرصملا ةعماجلا

 ةسارد رئامضلا ىلع شاوح «ةريامعلا ليعامسإ نانح «ةريامعلا دمحأ ليعامسإ :رظنا (؟)

 ددعلا ءنورشعلاو يداحلا دلجملا «ةيناسنإلا ثوحبلل ةيمالسإلا ةعماجلا ةلجم «ةنراقم

 7١١17. ءرياني «لوألا

 نانبل ةبتكم «ةيبرعلا ةلمجلا بيكرت يف طبرلاو طابترالا ماظن «ةديمح ىفطصم رظنا يف

 .اهدعب امو 6 ١: ة ا/ا/ ءاط «توريب «نورشان

-51- 



 تصخل دقو ."!«اهبيكارتو ةغللا وحن يف»هباتك يف ةيوحنلا ةفيظولا ىلع

 يف رئامضلل ةيوحنلا فئاظولا هذه لمجم ةقودند ةيزوف ةيرئازجلا ةثحابلا

 دق هنأ ىلإ ةراشإلا ردجتو ."7«ةفيظولاو موهفملا :ةيبرعلا رئامض» اهلاقم

 ةبيكرتلاو ةيمجعملا صئاصخلا ةساردل ةيملعلا لئاسرلا ضعب تدرفأ

 ؛يوحنلاو يفرصلا راطإلا دعتت مل اهنكلو ؛")رئامضلل ةيوحنلاو ةيفرصلاو

 .اهتسارد يف يعامتجالا يلالدلا بناجلا ةلمهم

 :ةغلل ةيعامتجالا ةفيظولا - ؟

 فوقولل ««نيبتلاو نايبلا» هباتك يف ظحاجلا هّمدق ام ًالاثم انذخأ اذإ
 لدت «بناجلا اذه يف ةينغ ةيناسل ةدام دجنسف «ةغلل ةيعامتجالا ةفيظولا ىلع

 نم ةفلتخم تاحفص ىلع ةرثعبم تناك نإو «ةغللا مهف يف ةذف ةيؤر ىلع

 اذه يف ظحاجلا ةيرظن راهظإل اهبيترت ةداعإ يف دهج ىلإ جاتحتو «باتكلا

 ءطسبلاو ثيدحلا لعجت برعلا» ّنأ مهفلا اذه يف قالطنالا ةطقنو .بناجلا

 نم :اولاقو .هب ماركإلا مامت نمو ىرقلا قوقح نم ءرشبلاب يقلتلاو سيئأتلاو
 مالكلاف .('7«ىرقلا نم بناج ثيدحلا نإ ...ةلكاوملا دنع ةقالطلا ةفايضلا مامت

 .بيطخلاو باطخلل ةددحم ةيناسل تامس ىلع اوصرح كلذل ؛مركلا نم

 يبنلا لاق» :ظحاجلا لوقي «ةئيبلاو ناكملا رثأ دنع اوفقوف ءكلذ يف تارثؤملاو

 ,()«نوقهيفتملا نوراثرثلا يلإ مكضغبأ» :لاقو «2«قداشتلاو يايإ (3)

 655 *#١58: ى3ثط .ةفرعملا ملاع ءاهبيكارتو ةغللا وحن يف «ةريامع دمحأ ليلخ :رظنا )0(

 .اهدعب امو

 .ةقباسلا يشاوحلا يف هركذ قبس عجرم (؟)

 ةلاسر «يوحنلا سردلا يف رتتسملا ريمضلا 0 ءاضر دمحأ أبأب :دادعإ «ريتسجام

 ةغللا ةيلك ءيتيبثلا دايع .د فرشإ ءيدعاصلا هللا ديبع نب دوعس :اهدعأءهاروتكد

 57٠١9. ,ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ءىرقلا مأ ةعماج «ةيبرعلا

 . ١/١ :الب «توريب «ليجلا راد :ءنوراه مالسلا دبع :حت «نييبتلاو نايبلا :ظحاجلا رظنا )(

 .مههاوفأ اهب نوحتفيو مالكلا يف نوعسوتي نيذلا :نوقهيفتملا (5)
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 لاحتناو توصلا ةراهج يف «نيديزتملاو نيدادفلا باعو ,«افج ادب نم»:لاقو

 ربولا لهأ يف كلذ ّنأ انملعأو .هافشلا لذهو مصالغلا بخرو «قادشألا ةعس

 امف «يربولا باع امم رثكأب ّيردملا باع اذإف .لقأ ردملا لهأ يفو ءرثكأ

 ىلع ظحاجلا زيكرت ظحالن ."7©...يدلبلا فلكتملاو يورقلا دلوُملاب كنظ
 نأ دكأ امك ؛.(يرضحلاو يودبلا) عمتجملاو ناكملاب ةطبترملا ةّيتوصلا قورفلا

 يضتقي امم رثكأ ةجاحلا نع ةدايزلاو ؛قايسلا يف فلكتلاو «مالكلا يف ةدايزلا

 يهل نم رهظي ام اذهو َ ا انعافتخا ضوفرم رمأ «قايسلا /ماقملا

 ماستا نضل ةجاحلا تررب انه نم .قدشتلاو ةرثرثلا نع اًنصن (ك 3 لوسرلا

 «نيفلتملا /نيعمتسملا يف ريثأتلا ندع يك ةددحم ةيناسل تامسب بيطخلا /باطخلا

 ىلإ هتجاحك ؛ةوالحلا ىلإ قطنملا ةجاح َنأو» :هلوقب ظحاجلا هنع رّبع ام اذهو

 000 «قانعألا هب ىنثتو «بولقلا هب لامتسل امم كلذ د .ةماخفلاو ةلازجلا

 ةيعامتجالا ةقبطلا موهفم يف ةغلل يعامتجالا بناجلا زرربيو )ّ !«...يناعملا هب

 الف» اهيلإ هّجوملا ةقبطلا بسح تايوتسم يف مالكلاف (ةيعامتجالا ةلزنملا)

 ملكتملل يغبني» كلذلو 7«ةقوسلا مالكب كولملا الو ةمألا مالكب ةمألا ديس ملكُي

 رادقأ نيبو نيعمتسملا رادقأ نيبو اهنيب نزاويو «يناعملا رادقأ فرعي نأ

 تح اضاقم كلذ" نم' ةلاخ .لكل ون امكاق كلا قرم ةقيطن :لكل :نلفجيف «كالاخلا
 رادقأ ىلع يناعملا رادقأ مسقيو «يناعملا رادقأ ىلع مالكلا رادقأ مسقي

 يف سانلا مالكو .('7«تالاحلا كلت رادقأ ىلع نيعمتسملا رادقأو «تاماقملا

 ةيقايس ةلثمأ ظحاجلا دروأ دقو ,7«تاقبط يف مهسفنأ سانلا ّنأ امك تاقبط

 لهأ ينابمو ءيرضحلا :يردملا .مالكلاو توصلا يفاجلا :دادفلا ١/ "١. :هسفن )١(

 نوذختي ةادبلاو «ةيدابلا نكاس :يربولاو .سبايلا نيطلا عطق وهو ءردملاب رضحلا

 .ربولا نم مهتويب

. ١ 

.3/١ 

 .13١؟9- ما

 ون (1)
 ف (9)
 ةن (4)
 ون (5)

 ع

 5 : 4/١ ١. غ6
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 نع كولملا ةلأسم» :لوقي ناك يذلا عيبرلا نب لضفلا نع هاور ام اهنم ةريثك

 حّبص :لقف ؟ريمألا حبصأ فيك :لوقت نأ تدرأ اذإف .ىكونلا ةيحت نم مهلاح

 ؟هسفن ريمألا دجي فيك :لوقت نأ تدرأ اذإو !ةمعنلاو ةماركلاب ريمألا هللا

 نإف «باوجلا بجوت ةلأسملاو !ةمحرلاو ءافشلا ريمألا ىلع هللا لزنأ :لقف

 ا"!«هيلع دتشا كباجأ نإ و ؛كيلع دتشا كبجي مل
 عم لخدت نأ تيلتبا نإ»:اهيف لوقي كاسنلا نم لجر نع هاور ام اهنمو

 ("7«ءاعدلاب كيلعف ءانثلا يف اوذخأ اذإف ءناطلسلا ىلع سان

 ةلماجم اهدرم تاضقانت نم ةيعامتجالا ظحاجلا تاليوأت ولخت الو

 اهب مستي نأ بجي ةنيعم طورش ىلع امود رصي وهف ءايلعلا ةيعامتجالا ةقبطلا
 .غثلألاو ءفلكتلاو ءيعلا مذي كلذل ؛قطنلا ةمالس اهمهأ بيطخلاو ملكتملا
 موقلا ةيلع دنع ًانايحأ اهدوجو رربي هنكلو :")...قيدشتلاو «ةسبحلاو «ةأفأفلاو

 نيغلاو لاذلاو ءاظلاو ءايلاب نوكتف ءارلا يف ةغثللا امأو» :ةغثللا ارربم لوقي

 .('!«مهئاملعو مهئاغلبو سانلا رابكو فرشلا يوذ يف احبق اهلقأ يهو

 طبترت امدنع احبق لقأ اهلعج لالخ نم ايعامتجا ةغثللا يوت لظحلت

 امو !ةيعامتجالا ةطلسلا اهنكلو ًايملع ًاعنقم كلذ نوكي ال دقو «موقلا ةيلعب

 نحللا حالمتسا» يف ظحلن امك ؛نحللا ريربت يف ةذللا رصنع زورب كلذ دكؤي

 نمو «حالملا باوشلا نمو .دهاونلا بعاوكلا نمو ؛ءفارظلا يراوجلا نم

 ةدودقمو «نسلا ةثيدح تناك اذإ ءاغثللا حالمتسا كلذكو ءرئارغلا رودخلا تاوذ

 يف رهظي يعامتجالا بناجلاو ,7«حالمتسالا كلذ ريغت تلهتكا اذإف «ةلوذجم

 «نسلاب طبترم اذهو اهئافخإ يف وأ اضيأ يراوجلل ةحيرصلا ءامسألا لامعتسا

 .؟ ه5

 .786/79 ء3ا/له /" يف ىرخأ ةلثمأ رظناو .,5ا/5/* :

 ١/١1-335.

 ١/ ١5. رظنا «نييبتلاو نايبلا يف ةرم ريغ درو مالكلا اذهو ءال : ١/

 0 ١/5 ١.
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 تمدقت اذإف ءنسلاب طبترم يراوجلل حيرصلا مسالاب ءادنلا» :ظحاجلا لوقي

 بناجلا اذهو :"7«حيرصلا اهمساب اهتادانم حبقتساو (نالف مأ) تينك نسلاب
 ريثأت رهظي انهو «تاعمتجملا نم ريثك يف ةرصاعملا انتغل يف ادوجوم لازام

 ضعب يف ًاقلطم مسالا ةغللا بّيغَت دق ًانايحأ لب «ةغللا يف يعامتجالا بناجلا

 ءاعدلا ديفت تاملك مدختستف ءثيملا نع ثيدحلا دنع ظحلن امك «ةقيسألا

 بئاغلا ريمض بوني دق وأ (...هل روفغملا ,موحرملا) تاملك لثم هل فصولاو
 ءارب ناك ءاميرك ناك ءاميحر ناك :لوقنف «(ناك) صقانلا لعفلا عم همسا نع

 يعامتجالا ءافتحالا زرب يبويألاو يكوكلمملا رصعلا يفو ءاذك لعفي ناك

 رضحو مسالا باغف «ةتفال ةيعامتجاو ةيوغل ةرهاظ راص ىتح باقلألاب
 نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو .()ةرصاعملا انتغل يف ةحضاو كلذ راثآ تيقبو «بقللا

 :ةيوغللا اهتينبو ةبطخلا عون ددحي (لاحلا ىضتقم) يعامتجالا قايسلا
 امأف ...» :عفقملا نبا ىلإ ًابوسنم ظحاجلا هدروأ ام اذهو ءاهضرع بولسأو
 «ءلطخ ريغ يف راثكإلاف «نيبلا تاذ حالصإ يفو «نيطامسلا نيب بطخلا

 ...كتجاح ىلع ليلد كمالك ردص يف نكيلو .لالمإ ريغ يف ةلاطإلاو

 ضرع دقو ."7«بيجملا رصقيو بطاخلا ليطي نأ حاكنلا ةبطخ يف ةنسلاو

 .""!يعامتجالا بناجلا اهيف رهظأ حاكنلا ةبطخ ةبوعص بابسأل ظحاجلا
 يف زرب ءاريبك اريثأت ةغللا يف رثأ يعامتجالا بناجلاب ءافتحالا اذهو

 ةينبلا ىطعأ ةريثك عقاوم يف هنإ لب ءرئامضلا اهنمو «ةفلتخملا اهبناوج

 .اهتاذ ةحفصلا :هسفن )١(

 لصأو «ماقملا بحاص ءاهنم ةريثك باقلأ تمدخسا ناطلسلا وأ كلملا ةبطاخم يف ًالثم (؟)

 :رظنا «همساب هوفتلا نع اميظعت ناطلسلا كلذب نونكيو «مايقلا عضومل مسا ةغل ماقملا
 بتكلا راد ؛ةربص دّيس فافع .د :حت «بتاكلا يلصوملا نسح نب ىسوم يضاقلا

 .(4) مقر ةيشاحلاو نتملا 45:1595٠6« ءاط «توريب ,ةّيملعلا

 ١/ ١١5. :نييبتلاو نايبلا ءظحاجلا (؟)

 ا لنا 1/1 هيفا 4)

 - "هد



 يذلا يوغللا لصألا نع اهفرح انايحأو «ةيفاضإ ةريثك تالالد «ةيوحنلا

 ريمض لامعتسا لثم «لاثملا ليبس ىلع رئامضلا يف ظحلنس امك هل تعضو

 «كلذ (ه 945)سراف نبا كردأ دقو ءدرفملا ىلع ةلالدلل نيملكتملا ةعامج

 ظفلب دحاولا بطاخت برعلاف «بولسألا اذه لوح ةمهم ةماع تاظحالم مّدقف

 .برعلا مالك نع ابيرغ نكي مل بولسألا اذه أ تلف لديكم 0

 ةبطاخم باب) ناونع تحت انها باب يبحاصلا يف سراف نبا هل درفأ دقو

 :هيف لوقي «(عيمجلا ظفلب دحاولا

 ميظعلا لجرلل لاقّيف ؛عمجلا ظفلب دحاولا ةبطاخم برعلا نئس نمو»
 لخولا أل اذه هلاقث:اامنإ :لوقي انباحصأ ضعب ناكو .(يرمأ يف اورظنا)

 هللا لاق .باوجلا يف : اوبطوخ ءادتبالا اذه ىلعف «(انلعف نحن) :لوقي ميظعلا

 7«( /15 :نونمؤملا /«نوعجرا بر لاقإ :هؤانث لج

 نمو وه باطخلاب ديرأ اذإ» عمجلا باطخ دحاولا ةبطاخم باب يفو
 ءاسنلا مّتقلَط اذإ ُيبنلا اهّيأ اي) :هؤانث لج هللا لاق» :سراف نبا دروي «هعم
 هنأل عيمجلا ظفلب ملسو هيلع هللا ىلص بطوخف ١/« :قالطلا/(نهتدعل نهوقلطف

 . 0 ةقكأو وه ديرأ

 ةيبولسأ ةمس حبصأف «بولسألا اذه رّوط يعامتجالا فرعلا نوكي دقو

 ذخأن نأ نكميو «يعامتجا عقوم نع ريبعتلل عمجلا بولسأب درفلا بطاخي نأ
 :ةلاحلا هذه ىلع يثارتلا يوغللا عقاولا نم نييقيبطت نيلاثم

 ةملك يف (ان) ةعامجلا ريمض فسوي نب جاجحلا مادختسا :لوألا لاثملا

 :ناورم نب كلملا دبع ةفيلخلا ةبطاخم يف (انإ)

 قلع (اهمالك يف برعلا ننسو اهلتاسمو ةيبرعلا ةغللا هقف يف يبحاصلا) :سراف نبا )١(
 :193١ا ءا1ط توريب «ةيملعلا بتكلا راد «جسب يلع دمحأ :هيشاوح عضوو هيلع

 ١115-57.

 )"( :هسفن ١517.
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 هربخأ تبتك ذنم لباو انضرأ بصي مل هنأ نينمؤملا ريمأ ربخن اّنإف دعب اّمأ»
 .(")«...ضرألا هجو لب ام اّلِإ ءانايإ هللا ايقس

 :ةيتآلا تاظحالملا لّجسن نأ ءانه «ءنكميو

 (ربخن يف ةعراضملا نونو ءانإ) ةعامجلا نيملكتملا ريمض مادختسا - ١

 :ةعامجلا ىلع كلذ لدي دقو ء(ًايلات دراولا تبتك)لعفلا ليلدب درفملا ىلع ةلالدلل
 (يلاولا) ةيعامتجالا ةلزنملا يف ىندألا نم باطخلا نأ اميسال «ميظعتلا فدهب

 فاطخلا انيكفتو ًاميظعت ةفيلخلا ربخت ةعامجلاف ,(ةفيلخلا) ىلعألا ىلإ

 قفو «(جاجحلا) هتاذ ىلع ةلالدلل (تبتك :ك) ملكتملا درفملا ىلإ داع مث - ؟

 .يرايعملا يوغللا فرعلا

 بولسأ مدختسي ملو «(هربخأ يف ءاهلا) بئاغلا بولسأ مادختسا - *

 اقباس روكذملا بيكرتلل يلالد لداعم بئاغلا مادختساو «(كربخأ) باطخلا

 امل باطخلا فاك مدختسا ولف «ميخفتلا يف هتلالد يدؤي وهو (نينمؤملا ريمأ)

 ىلع انقايس يف لدت باطخلا فاكف «ءافلخلا ةبطاخم يف عافتكا كلذ خاس

 ةبطاخم يف فلكتلاو ءاهنيب يعامتجالا فلكتلا عفر ىلعو ء«دنلل دنلا باطخ

 .ةقباسلا ةرقفلا يف ظحاجلا راشأ امك ءبولطم ءافلخلا

 :(ةعامجلا رئامض) :رئامضلل يبنتملا مادختسا «يناثلا لاثملاو

 ىلع ءاج دق نيتسوردملا نيتقلعملا يف رئامضلا مادختسا نأ ظحلنس

 ادري ملف ؛(نحن) وأ (ان) ةعامجلا ريمض اميسالو .ءيوغللا لصألا يف هل عضو ام

 (")لوقي يذلا يبنتملا دنع امك «ةيلات روصع يف كلذ ظحلن امك ءدرفملا ىلع نيلاد

 ملأ مكضرأ اذإ حر جل امف اندساح لاق ام مكرس ناك نإ

 )١( :س.م «نييبتلاو نايبلا :ظحاجلا :رظنا 4/ 15.

 «توريب «ءيبرعلا باتكلا راد «يبنتملا ناويد حرش «يقوقربلا نمحرلا دبع :رظنا 0

 . نا /: : ١ ولك

 - "اد



 ءروكذلا عمج ىلع ةلاد ميمب ةعوبتم بطاخملا فاك مادختسا :ظحالن

 عم «ةعفترملا ةيعامتجالا هتناكمو ؛هتمظعو «هتلالج راهظإو ءبطاخملا ميخفتل
 ةبطاخم تاقايس يف درفملا ريمض مادختسا نإ ىتح ءدرفم بطاخملا نأ

 كلم ةبظاخما زوجت الق. انعانتجا بيخم,نيق قاشلا :يوذو:ءازمألاو كولملا

 :ةعامجلا بولسأ مادختسا اّيعامتجا ذبحي لب ءاذك ديرت تنأ :لوقلاب ريمأ وأ

 :ةقايللاو ةقابللاب باطخلا مستي ىتح كلذ فداري امو ...مكتدايس وأ مكترضح

 ناطلسلا ةلذلخ نايا . يولسألا "اذه وه ةفديلا»: نطاختلا :هلئقن نحو

 ةقوفتملا ةيعامتجالا ةلزنملا نع ريبعتلا و .هشطب نمو هنم فوخلاو ؛هتمظعو

 .هرماوأل اذفنم هعم لمعي نمو ةوق نم هلثمي امب ناطلسلا دارملا نوكي دقو «هل

 .ملكتملا ريمض بولسأ رسحنيو ةعامجلا ريمض بولسأ زربي انه نمو

 يه «يبنتملا رعش يف ةصاخ ةيبولسأ ةمس لكشت يتلا ةيناثلا ةظحالملاو

 ةبطاخم يف ليقنو .حدملا دئاصق يف دئاسلا فرعلا نع ًانيولسأ هباطخ حايزنا

 انايحأ لب «(اديدحت ةلودلا فيس عم) قيدصلا بولسأب (ابلاغ) حودمملا

 ةقالعلاف ءءارعشلا نم هريغ ىلع قبطني ال ام اذهو (يخأ) ةملكب وأ «همساب هبطاخي
 يف همادختسا ظحلن كلذل ءكلذ غيوست يف ببسلا نوكت امبر امهتعمج يتلا ةصاخلا

 دحاولا وه دارملا نأ عم (ان)عمجلا ريمض امدختسم (اندساح) ةملك قباسلا اندهاش

 دنلا ةبطاخم نع ربعت باطخ ةيبولسأ حضتت انه نم «(يبنتملا «هسفن رعاشلا وه)

 .هرعش يف عقاوملا نم ريثك يف ارمضم ناك ولو « ام ّدح ىلإ دنلل

 ةّيلج ةروص يفو ديدج باطخ بولسأ عويش يه ءانه ةمهملا ةيحانلاو
 يف ةعامجلا ةغيص دامتعا ىلع مئاقلا ميخفتلا بولسأ مادختسا ىلع موقي

 .(....«ريمأ «ةفيلخ «كلم) ةناكملا يذ درفملا باطخ

 ليقو «ةريثك تاحفص تبتك :نيتقلعملا مظنل يعامتجالا قايسلا - "

 :نيتسوردملا نيتقلعملا نم ةقلعم لك تايبأ ددع لوح ءاثيدحو اميدق ريثك مالك

 دنع فوقولاب حمسي ال انه ماقملاو ءاهب ضعب رقأو تايبأب مهضعب ككشو

 - 5 /م-



 )١( :موثلك نب ورمع ةديصق تايبأ :ةيتآلا رداصملاو عجارملا ىلإ ليحن كلذ يف رظنلل -
 ؛(؟؟08) يرابنألا مساقلا نب دمحم مساقلا يبأل «تايلهاجلا لاوطلا عبسلا دئاصقلا حرش
 ليق ام لوح .اهدعب امو 51617 :الب ء؛ةرهاقلا ءفراعملا راد ءنوراه مالسلا دبع :حت

 :ىلإ ةدوعلا نكمي اهتايبأ ضعب يف كيكشتلاو ةديصقلا لوح
 .777- 57٠١ :ثعبلا ةعماج تاروشنم «يلهاجلا بدألا يف :نيسح هط د
 :(ت.د) ءرصم «فراعملا راد «ىلهاجلا رعشلا يف ةديصقلا ةمدقم :ناوطع نيسح .د

 ٠ ٠ لالالا

 .57 /1١99: «قشمد «برعلا باتكلا داحتا ءتاقلعم عبسلا :ضاترم كلملا دبع .د

 يفاقثلا مسوملا :باتك يف ءنيسح هط ىلع دحاولا دبع ىفطصم روتكدلا در رظناو
 ,70-7/8 )05-1١5-١5079(: ىرقلا مأ ةعماج «ةيبرعلا ةغللا ةيلكل
 «ليكشتلا يف اهرثأو ةيفالخألا اياضقلاو ميقلا»رشعلا تاقلعملا يف يقلخلا بناجلا :رظناو
 فارشإ ءريتسجاملا ةجرد لينل ءيدماغلا نيسح نب هللادبع نب دمحم :بلاطلا نم مدقم ثحب

 .اهدعب امو ”7٠١: ٠١8 ءىرقلا مأ ةعماج «ميهاربإ نب دحاولا دبع نب ىفطصم .د

 راعشأ ةرهمج يف ةديصقلاف ءاهتايبأ نم ريثكلا ىلع تاياورلا قفتت الف اهتايبأ ددعل ةبسنلاب امأ
 راعشأ ةرهمج :يشرقلا باطخلا نب دمحم ديز وبأ «(5377) اتيب نورشعو ةثالثو ةئم برعلا
 .7 74/١ :(135١)توريب «لالهلا ةبتكم راد «نيدلا فرش ليلخ :حت ءبرعلا

 .بتكلا ملاع «عبسلا تاقلعملا حرش :ينزوزلا «تايبأ ثالثو ةئم ينزوزلا دنع تءاجو

 1١1١. :36107 قط :توريب

 ءرشعلا دئاصقلا حرش :يزيربتلا رظنا ءاتيب نيعستو ةتس ىلإ اهب يزيربتلا لصو امنيب
 1 75١17. :س.م

 رظناو) اتيب نورشعو ةسمخو ةئام ءرداص راد ةعبط «موثلك نب ورمع ناويد يفو
 الإ (١5451١1١ط «توريب «يبرعلا باتكلا راد ءبوقعي عيدب ليمإ روتكدلا عمجب ناويدلا
 ادع موثلك نب ورمع ىلإ تايبألا كلت ةبسن يف ةاورلا نيب فالتخالا ثدحي مل هنأ

 .نيسح هط امهيف ككش نيذلا نيتيبلا

 :ةيتآلا رداصملا ىلإ ةدوعلا نكميف اهنع ليق امو «ةرتنع تايبأ قيثوت قلعتي ام امأ
 ء١ط .بلح «يبرعلا ملقلا راد «ءويام رداقلا دبع ميدقتو حرش ءدادش نب ةرتنع ناويد

(194989: 77-578 7., 

 تاروشنم ءرصعلا حورو بدألا :نورخآو يودب هدبع .د :رظنا ءاهتايبأ ددع لوح ليق ام
 :س.م ءرشعلا تاقلعملا يف يقلخلا بناجلا :رظناو١7:(ت .د) .تيوكلا ءلسالسلا تاذ
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 :ةرتنع ةقلعم - “* ١

 دق ناك نأ دعب ءسلجم يف مايألا دحأ يف ناك هنأ اهل همظن ببس نإ ليق»

 همأ داوسو هداوس هرّيعو سبع ينب نم لجر همتاشف ءًانسح ءالب هبورح يف ىلبأ

 .")«...هتقلعم أشنأ مث ؛هيلع رخفو ةرتنع هّبسف ءرعشلا لوقي ال هنإو ؛هتوخإو
 رييعت يف لثمتم يدرف زازفتسا قايس وه يعامتجالا قايسلا نأ ظحلن

 ةيدوبعلا نول وهف ءايعامتجا ضوفرملا نوللا اذه هّمأ داوسو هداوسب ةرتنع
 فارتعالا بألل حيتت ال يتلا ةجردلا ىلإ ءاهيلع لاد زمرو «برعلا دنع

 ةقلعملا ةبسانم ةياور قايس يف ةدراولا (هرّيع) ةملكو .ةرشبلا دوس ءانبألاب

 اذهو .ةيلهاجلا ةفافثلا يف ةصقنم (داوسلاف) ةيعامتجالا تالالدلا هذه لمحت

 ملكتملا ريمض مادختسا لالخ نم ةليبقلا نع رعاشلا لاصفنا ززعيس

 .(ةليبقلا) نيملكتملا ةعامج ريمض نع اَيئاهن يلختلاو ؛(رعاشلا)
 :موثلك نب ورمع ةقّلعم - ؟- ؟
 رخآلا مسقلا امأ» ءدنه نب ورمع هلتق لبق هتديصق نم لوألا ءزجلا بتك

 ىليل مدختست نأ كلملا مأ ةلواحم رثإ ىلع دنه نب ورمع هلتق دعب اهيلع هداز دقف

 ."7«موثلك نب ورمع مأ

 وه «ةقلعملا نم ءزج مظن ءارو ناك يذلا يعامتجالا قايسلا نأ ظحلن

 مادختسا ةلواحم) ةيصخش ةيدرف تناك ةناهإلا ّنأ نم مغرلا ىلع ةعامجلاب رخفلا

 .يعامج رخف ىلإ رعاشلا اهلّوح ؛(رعاشلا َمأ
 يتلا ةناهإلا كلت « مألا ةناهإ يه نيتقلعملا مظن ببس يف ءاقتلالا ةطقن

 ةيلخاد تناك نيح يف «موثلك نب ورمع دنع ةليبقلا جراخ نم تناك

 ةدقع بايغ ببسب يعامج رخف ىلإ تلوحت «ةرتنع دنع (ةليبقلا لخاد نم)

 دنع يدرف يصخش رخف ىلإ تلوحت نيح يف «موثلك نب ورمع دنع صقنلا

 . (نوللا) صفنلا ةدقع روضح ببسب ةرتنع

 .ةقباسلا ةيشاحلا رظناو ءا707١ 1س م «عبسلا تاقلعملا حرش :ينزوزلا )1(

 ةقئاتملا لبق ات ةيفاكلا لكنا م14 ةفسفتا(1]

 داء



 :رئامضلا ةسارد يف ةلالدلا رييغت مكحت لماوع - ”- *

 يعامتجالا ىوتسملا ىلع - ًامومع ةغللاو - ريمضلا ةلالد رييغت مكحي
 :ةثالث اهمهأ لعل :؛ةدع لماوع

 روطتلا ةفرعمل ةيخيرات ةيوغل تاسارد ىلإ ةجاحب نحنف :رصعلا :لوألا
 يف رئامضلل يوغللا لامعتسالاف ءرئامضلا لامعتسال يعامتجالا يخيراتلا

 يف تافارحنا دوجو مدع ىلع لدي تافلعملا همدقت امك يلهاجلا رصعلا

 ىلع ةمهم تاظحالم كانه نكل «ءيوغللا ىوتسملا ىلع رئامضلا لامعتسا

 ريمض نع ىلخت يذلا ةرتنع دنع ظحلن امك :ءيعامتجالا يلالدلا ديعصلا

 يف فالخبو .ظحلنس امك ءدرفملا ريمض حلاصل ءرخفلا ةديصق يف ةعامجلا

 ةعيرسلا ةءارقلا» نأ ىأر يذلا نارعسلا دومحم هيلإ بهذ ام عم هّجوتلا

 تناك رصعلا اذه ةيبرع نأب لوقلا ىلإ انب يدؤت يلهاجلا رصعلا صوصنل
 ؛تاملكلا رايتخاو ماعلا بولسألا قيرط نع ةيعامتجالا تايوتسملا ىلع لدت

 نأ ىريف ؛'"!«رييغت اهقحلي نكي ملف رئامض ىلإ ةدنسملا غيصلاو رئامضلا امأ
 اهتالامعتسا يف فارحنا ال «ةيوغللا هتفيظول قباطم يقيقح رئامضلا مادختسا

 انحمل ام اذهو ءرئامضلا ةطساوب هنع رّبعملا يعامتجالا ىوتسملا ريثأتب

 نأو «2يوغللا قباطتلا نأ امك «ةقباسلا ةرقفلا يف سراف نبا دنع هفالخ

 نكمي تالالد رئامضلا لمحت ال نأ ينعي ال «رييغت يأ ةيوغللا ةينبلا يرتعي ال

 هل ةرتنع دنع ملكتملا درفملاف ءيوغللا لامعتسالا نم اهتظحالمو اهجاتنتسا

 .موثلك نب ورمع دنع ةعامجلا ريمض فالخب ةريثك تالالد

 طمنلا فالتخاب فلتخي يوغللا لامعتسالاف «يباتكلا طمنلا :يناثلا

 (....فيرش ثيدح «نآرق «ةمكح ءرثن ءرعش) «يباتكلا
 ريغ كولملا باطخف .ءلسرملاو يقلتملا لاح ىضتقمو قايسلا :ثلاثلا

 باطخ وأ «رماوألا رادصإ باطخ ريغ راذتعالا باطخو «ةماعلا باطخ

 ....:ةيزعتلا

 )١( ,”3ط ء,ةيردنكسإلا .(جهنمو يأر) عمتجملاو ةغللا :نارعسلا دومحم 119551 159.

 -1١/ا-



 :نيتقلعملا يف ملكتملا رئامض تاغوسم -

 يق ةعامجلا ريمض يق ملكتملا ريمض ماغدنا يلهاجلا رعشلا يف لصألا

 ةرهاظلا نكل ءاهريغو موثلك نب ورمع ةقلعم يف دجن امك ءرخفلا ضرغ

 زورب لالخ نم .كلذ نع يبولسألا اهفارحنا يه ةرتنع اي زوالا
 ةيعامتجا تاغوسم كلذلو ؛ةعامجلا ريمض ءافتخاو ءدرفملا ملكتملا ريمض

 :يتآلا نراقملا لودجلا لالخ نم اهظحلن نأ نكمي ةيركفو

 ةرتنع ةقلعم يف درفملا ملكتملا ريمض تاغوسم ىلع لادلا ملكتملا ريمض تاغوسم

 :هنع ةليبقلا ىلخت ببسب ىلبقلا هئامتنا :فعض - ١

 .هب اهفارتعا مدعو
 .هب ةليبقلا / بألا فارتعا مدع - ؟

 ءاهرعاشو ةليبقلا ميعز موثلك نب ورمع - ١
 .(ءامتنالا ىف هامت + ةوق) .اهلثممو

 قلاش رز رمل
3 

 ع 03

 ى

 حي

 ةدقع دجوي ال + قباسلا رربملا - ” | ءيلهاج عمتجم يف ةيفاقثلا اهتافلخمو «نوللا ةدقع - "

 .نول .(ةيدوبعلاب نوللا اذه طبر يله

 ةليبقلا عم ةيهامتم ةيعامج ةغللا - 4 | ةغل يه يلهاجلا يبدألا فرعلا يف رخفلا ةغل - ؛

 .(فرعلا ىلع ةغللا تظفاح) .(انأ) ةيدرف ةغل ةرتنع دنع ةغللا «(نحن)ةعامجلا

 جامدنالاو يهامتلا ةغل (نحن) لا - ه | يذلا ينوللا صقنلا ٌدسو زّْيمتلا ةغل رم

 .تاذلا بايغو .عمتج .

 راهظإل ةعامجلا ةغل (نحن )لا -5 | «ةعامجلاب طابترالا كفو «ةروثلا ةغل يه انألا - 5

 بيغتو «ءامتنالا ةيوقت ةغل يهو اهتازجنم | ةليبقلا ىلع درمتلاو فارتعالا عازتناو يذحتلل

 0 .اهيلع جاجتحالاو

 تاذلل اهيف تازاجنإ ال ةغل (نحن)لا - 7 | اهزاريإو «تاذلا تازجنمب ءافتحالا ةغل يه انألا -

 .ةعامجلا نع ةدرفنمو ةلزعنم 0 .ضيوعتلاو صقنلا يلماع اهمهأ نم لعل ىتش عفاودل
 دنع يرعاعل موق) موقلا -- نحن - .هسفن رعاشلا - انألا - 6

 ةئيبقلل ءامتنا وه ءانه «ءامتنالا - 4| يأ)ىلهاجلا يسايسلا ىنعملاب ءامتنالا نم ررحتلا - 4

 ءيقرعلاو ءيسايسلا هانعمب أ ىلإ ءامتنالا وه ديدج ءامتنا ىلإ داق ؛(ةليبقلا نم ءزج رعاشلا
 ميق قطنمو «(ينيفوشلا) يبصعتلاو أ رخفلا ةرعاشلا تاذلا تأدبف :(لثُم)ايلع ةيقالخأ ةموظنم
 لك ىلع رطيسملا وه ةليبقلا 1 ةّيث نمو «ةموظنملا هذه يف اهبعك ولع رهظت يك ءاهسفنب
 كاد تاموظنملا كري رخال نع اهدرقت نثلا ايلانصخ نَوَلكت

 .قالخألاب يفتحملا بضغلا ةغل يه انألا- ٠



 :يعامتجالا قايسلا ءوض يف رئامضلل ةيلالدلا تامسلا - ه

 نم رثكأب تاغللا نم ةغل باحصأل ةيعامتجالا تايوتسملا مالكلا رهظُي»

 غيصلاو رئامضلا فّررصت تاغللا نم ريثك يف روصلا هذه مهأ نمو «ةروص

 زيمي الو لصفي ال ام اهنمف «؛ةتوافتم نأشلا اذه يف تاغللاو ءرئامض ىلإ ةدنسملا

 ملكتملل يعامتجالا ىوتسملا نع ريبعتلل زييمتو ليصفت ريبك رئامضلا يف
 هجو ىلع باطخلا رئامض يف زبيمتلا نم ائيش زيمي ام اهنمو ءبئاغلاو بطاخملاو

 زييمتلاو ليصفتلا نم ىربك ةجرد رئامضلا لامعتساب غلبي ام اهنمو ءصوصخلا

 يعتلي قلما د وعنك

 «ماظنلا اذهل ا حون دق يوغللا قر 5 الإ شل لامعتسال انوع ًاماظن

 يلهاجلا رصعلا تلت ىرخأ لحارم يفو ءريمضلل ةيوغللا ةينبلاب لخي نأ نود
 دحاولا بطاخن انتبف «يوغللا لامعتسالا يف رئامضلا نيب ضراقتلا ةظحالم نكمي

 رئامضلا ماظن ىلع ةمهم تاظحالم ىدبأ نارعسلا ّنأ ىلإ ةراشإلا ردجت ١54 :هسفن )١(

 نوب نورتنلا ١ قلما اج .ةطفبو ةصيوخ يروق: نأ : قيوكان# ذأ اهلج ةايبرملا نق
 : رولا .«درفم» دّدحم ددعب نيذه نم لك طبر ىلعو «ثنؤملاو ركذملا

 رقتسالا نكلو ءزييمتلا نم نوللا اذه اهيف ىعاري رئامضلا نأ نظي دق .«عمج»
 00 نأ رهظي هنأ امك ءانّيِب الماك رئامضلا ةلاح يف ققحتي ال زييمتلا نأ رهظي

 زّيمتي لب ةدحاو صئاصخ يف ًاعيمج قفتت ال ةبيغلاو باطخلاو ملكتلا تانتغات اهيل وظن

 عيمج هيلع ريست ادحاو «اماظن» ةغل لكل ّنأب لوقلا أطخب دهاش اذهو تافصب اهنم لك

 ماظنلا يف دجن دق امك ؛ةمظنألا نم ةعومجم ةغل لك يف دجن اننأ قكلاف 4«اهضامقأل

 رئامض يف انرظن اذإو» :هلوق اهنمو «ه ”4: رظنا .(ةليلق وأ ةريثك تاعيرفت دحاولا

 ةلاح يف زييمت ال هنأ اندجو ةيبرعلا يف ملكتلا رئامض ىلإ ةدنسملا غيصلاو ملكتلا
 يقلاح . يف... ىل «يناتك :بتكأ :تبقك انآ لاقي هنإف ثنؤملاو ركذملا نيب درفملا
 نم ةعومجم كانه لب ...«عمجلا»و «ىنثملا» نيب يهدف ناو «ثينأتلاو ريكذتلا

 ءانبتك «نحن) يخل وب ميجا و نيتملا ومب لكل لحن انجب ع نسل .رئامتلا

 انف قرم د نافعا اديها هكر نإ رق نأ قيطكسلو ( ياذا ءانإ انيك هككت
 نيملكتملا نيب قراوفلا ضعب يغلت اهنأ امك «ةملكتملاو ملكتملا نيب ةيوستلا نم
 ©١7. :رظنا .(تاملكتملاو نيملكتملاو «نيتملكتملاو

 ل



 تاقلعملا ةسارد دعت انه نم ؛يعامتجالا هماقمل ةبسانمو ءاميظعت ةعامجلا ظفلب

 لودج يلي اميفو ءرئامضلل يعامتجالاو يلالدلا رّوطتلا اذه ةساردل قالطنا ةطقن
 :")نيتقلعملا يف رئامضلا لامعتسا رهظي نراقم يئاصحإ

 ةرم ١٠١5 | ىلع  ةلادلا

 2؟؟:فرحلاب ةلصتم) نيملكتملا ةعامج

 6 ؛ :ءامسألاب ةلصتم

 نون ميفروم
 ىلغا لالا ةغراضملا
 نيملكتملا ةعامج

 لادلا ةزمهلا ميفروم

 (انأ) ملكتملا درفملا ىلع

 درو ردصم وهو (عبسلا تاقلعملا حرش) هباتك يف ينزوزلا ةياور ىلع ثحبلا اذه يف دمتعنس )١(
 مقر ىلع لدي هب دهشتسن يرعش تيب لك ةيادب يف دريس يذلا مقرلا نأ ىلإ ةراشإلا عم ءاقباس
 موثلك نب ورمع ةقلعمو (457١و7/8١) تاحفصلا يف عقت ةرتنع ةقلعم نأ املع .ةقلعملا يف تبيبلا
 عبسلا دئاصقلا حرش:يف رظنلا نكمي ىرخأ ةخسنب بغارللو )١1519٠١9(. تاحفصلا يف
 ,.(؟5791-١55) تاحفصلا يف ةرتنع ةديصق :س .م يرابنألا مساقلا يبأل «تايلهاجلا لاوطلا
 .(57/- 7517) تاحفصلا يف موثلك نب ورمع ةديصقو

 - /غعد-



 :ةينالا :تاظخالملا :لحست ثأ 'ةركمياو

 (تاقلعملا ةيقب ىلع قبطني اذهو) نيتسوردملا نيتقلعملا يف رئامضلا - ١

 ىلع لاد ملكتملا ريمضف .اهل تعضو يتلا ةيوغللا اهتلالد نع جرخت مل

 ىلع لاد موثلك نب ورمع دنع ةعامجلا ريمضو «ةرتنع دنع ملكتملا درفملا
 كانه نأ دكأ مالسإلا لبق ام ةئيب يف يعامتجالا قايسلا نكل «نيملكتملا ةعامج

 قطانلاو ةليبقلا لاح ناسل وه رعاشلاف ءرئامضلا مادختسا يف ايبولسأ افارحنا

 نأ ظحلُي كلذل ءاهرخافمو ءاهتالوطبو اهداجمأ نع رّبعملاو ءاهمساب يمالعإلا
 كلت يف رخفلا باطخل ةزيمملا ةيبولسألا ةمسلا وه نيملكتملا ةعامج بولسأ

 .يبولسأ فارحنا وه ملكتملا درفملا ريمض حلاصل .هنع يلختلاف كلذبو «ةرتفلا

 .هتقلعم يف ةرتنع هلعف ام اذهو ؛دئاس وه اّمع

 امك موثلك نب ورمع ةقلعم يف ةعامجلا ىلع لادلا ريمضلا رركت - ”
 ةئم ("-١نم) ةلسلستملا ماقرألا يف لثمتملاو قباسلا لودجلا نم حضتي

 دنع نيملكتملا ةعامج ريمض رركت نيح يف )١47(« ةرم نيعبرأو اثالثو
 عبارلا نيتيبلا يف ةدراولا (انلهأ) ةملك يه ةدحاو ةملك يفو .ءطقف نيترم ةرتنع

 :هلوق يف «عساتلاو

 مّلَتَملاَف ناَمصلاَف نزخلاب 2انلهأو ءاوجلاب ُهَلِبَع لختو

 مليقلاب انلهأو نيتزيتغب 2اهلهأ َعّبَرَت دقو ٌرازَملا فيك

 ببسب ءاقللا رذعت يه «ةرركتم ةدحاو ةلالد امهل نيقايسلا نأ ظحاليو
 ْ .ةديدملا ةقشملاو ةديعبلا ةفاسملا

 يف ريمضلا اذه رركت ذإ «ةرتنع ةقلعم يف ملكتملا ريمض رطيس - *

 تاذ ماقرألا يف قباسلا لودجلا يف حضتي امك :ةرم نيعبسو ىدحإ هتقلعم

 عبس موثلك نب ورمع دنع ريمضلا اذه رركت نيح يف 0(" - ؛ نم) لسلستلا
 .مالك نم اقباس درو اميف اهانركذ ةيعامتجالا هتاغوسم راركتلا اذهلو طقف تارم

 وهو «نيتقلعملا يف ملكتملا رئامض لامعتسا يف يبولسأ عونت كانه - 5

 نب ورمع دنع نيملكتملا ةعامج ريمضف «نيتقلعملا يف ةيباطخلا ةعزنلا عّوني ام

 ا



 ةئم ترركت «نيملكتملا ةعامج ىلع ةلادلا (ان) «بيلاسأ ةعبرأ هيف زرب موثلك
 رزكت :نيملكتملا ةعامج: ىلع :لاذلا ةعراضملا نون: ةيفروم اهالك «نينرهو

 ترركت هذهو (انأ) تراصف (نأ)ب ةدكؤملا (ان) اهالت .ةرم نيثالثو ىدحإ
 .تارم ينامث (نحن) لصفنملا ريمضلا راركت مث « تارم رشع

 ىلع ةلاد بيلاسأ ةثالث يف ترهظ دقف ةرتنع دنع ملكتملا رئامض امأ

 ملكتملا بيلاسأ تعونت ٠ نيملكتملا ةعامج رئامض ءافتخا عم درفملا ملكتملا

 رركت ذإ ؛ىلوألا ةبترملا يف ملكتملا ءاي ىلإ ةفاضإلا بولسأ ءاجف ءدرفملا

 لصتملا ريمضلا بولسأ ءاج ةيناثلا ةبترملا يفو ءةرم نيثالثو نيتنثا

 ميفروم بولسأ ءاج مث :ةرم نيرشعو اسمخ رّركت ذإ (ةكرحتملا لعافلا ءات)
 .ةرم ةرشع عبرأ رركت يذلا «(انأ) ملكتملا درفملا ىلع لادلا ةزمهلا

 ةلادلا ءاتلا ءان ءنحن ءانأ :يه ةعبس ةيبرعلا يف ملكتملا رئامض - ه

 (انايإ ءيايإ) نيريمضلا بايغ ظحالن ءانايإ «يايإ «ملكتملا ءاي «مّلكتملا ىلع
 ملكتملا ريمض دري مل امك ءبصن اريمض امهو «نيتسوردملا نيتقلعملا يف

 يف ظحلنس امك هنع بوني ام دوجو عم عفر ريمض وهو) لصفنملا درفملا

 طبترم عفرلاف ءيفيظو رربم اذهلو «عفرلا رئامض ترطيس دقو .(قحاللا دنبلا

 نيرعاشلا ةبغر اهرربي لاعفأب ماق نم ىلع لدي يلاتلابو «ءادتبالابو لعافلاب
 درفلا وأ (موثلك نبا دنع) ةعامجلا زاربإب وأ «ةعامجلاب وأ سفنلاب رخفلا

 ةلادلا رئامضلا كلت اهب نرتقت يتلا لاعفألل (لعافك) نيلعافك (ةرتنع دنع)

 نانرتقم (انايإو ءيايإ) بصنلا يريمض نأ نيح يف «نيملكتم وأ ملكتم ىلع
 فعضت هذهو لعفلا هيلع عقو نمب طبترت يتلا ةيلوعفملا ىلع بصنلا ةفيظوب
 ةلق ةيبرعلا ةغللا يف امومع ظحلي امك ءامهبايغ غوسي ام اذهو حدملا ةوق نم

 : ملكتملا :نئاممخةيقب غم ةئراقم: نيزيمضلا نيذه. عادختنسا

 ىدحإ (نحن)نيملكتملا ةعامج نع ربعملا ةعراضملا ميفروم درو موثلك
 - 7ن5و-



 ةفلعم يفو .تارم ينامث (نحن) حيرصلا ريمضلا درو نيح يف ؛ةرم نيرشعو
 مل نيح يف «ةرم ةرشع عبرأ ملكتملا درفملا ىلع لادلا ةزمهلا ميفروم درو ةرتنع

 بولسأ مادختسا ىلإ نيرعاشلا ليما افلطم (انأ) حيرصلا ريمضلا رعاشلا مدختسي

 زييمت ةيبولسأ ةمس هذهو راصتخالاو زاجيإلا ىلإ ةيبرعلا ةغللا ليم دكؤي رتتسملا

 انكر رئامضلا ركذ اهيف دعي يتلا ةيزيلكنإلاك ةريثك ىرخأ تاغل نع ةيبرعلا ةغللا
 7لوهجملل ينبملا ةلاح يف الإ هنع ىنغتسُي ال ةلمجلا ناكرأ نم ًايساسأ

 يتلا ىذلكلا ديه زف هذ نم هقلكي ركطسلا .ريسعلا ]مهما هكالذكو
 .ةزرابلا ملكتمل ١ رئامض مادختس ١ نم راثكإلا دنع زربت

 :(رئامضلا ىلإ هدانسإ دنع ثرو لعفلا ةلالد) رئامضلا نيب ةجوازملا - ١

 هضاحلت ورمع ةقلعم يف (ثرو) لعفلا دنع فقوتأ

 درفملا ملكتملا يريمض نيب ةجوازملا ربع ةيبولسأ ةرهاظ لكش هنألا

 :ةيتآلا ةقيسألا يف لعفلا اذه درو دقو .«ةعامجلاو

 انيبي ىَتح ةتقود نعاطت | َدَعَم تّملع دق دجَملا انثرو - ٠

 انيد دجَملا نوصُح انل َحاَبَأ فيس نب ةَمقلع تلا

 انيرخاذلا ٌرِخذمعنًريهفز ةنم َريخلاو ًالهلهُم تث تتثرو - 5

 اننينَباَتَُم اذإاهثرونو 22 قدص ءابآ نع َسشانثرَو - ١

 - -5١ 50) تايبألا يف ءتارم سمخ (ثرو) لعفلا اذه رعاشلا مدختسا

 ةعامج ريمض ىلإ لعفلا اذه دنسأ دقو «نينامثلاو ثلاثلا تيبلا يف نيترم :(875- ١"

 :(تقرو) ةذحاو ةرم ملكتملا نيتك ىلإ هذشلا اميق كارم جيرا قيملتبلا

 رعاشلاب ىدأ دق « يلهاج قزن نم ولخي ال يذلا رخفلا قايس نأ ظحالن
 ىلع ةينبم ةهباشتم لعفلا اذه اهيلع لد يتلا يناعملاف «يناعملا راركت ىلإ
 .دافحألا ىلإ هثيروتو دادجألا نع دجملا ةثارو :اهدافم ةرركتم ةلالد

 ومع: آ1لؤع ]م ظصعاتمال, 8 121. 213142 خ.داطقتستتلقك, ثجنلذ طوتساتل ع, 2ماتكع ]2235)1ءاتك )١(
20 :57112 
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 اهدلع 0 يتلو 0 يداخلا نيالا يف (7تافتلالا 0-0

 مروا نيلإ يي ل (انثرو) ماعلا رخفلا نم لقتاف

 راطإ يف رعاشلاف ؛ةليبقلا دارفأ نود هدحو رعاشلا نع ة ةرعملا (تثاوو) ةملك

 راخفو نع نم اهتالاجر نم ةليبقلل ثّروُي نأ نكمي ام لك يأ «ماعلا رخفلا
 نأ ّبحأ هب رمألا لصتا امل نكل - (ان) ريمضلا ربع - ةعامجلا بولسأ مدختسا

 ديس هنأ هغوسي ًاراخف اهيلإ فيضيو «هتليبق دارفأ رئاس نع هسفن زّيمُيو صخي
 لهلهم هيتجب رخفلا وهو ءرخآ ارخف نيذه ىلإ ديزي نأ ّبحأف ءاهرعاشو بلغت
 ةبارقلا ةلص تفتنا املف «هيبأ نم هذج ريهزو .همأ نم هذج لهلهملاف «ريهزو

 املو ءاهلك بلغتل دجملا ثروي وهف «ةعامجلا ريمضب هب رختفا همقلعب ةرشابملا

 رخفلا يف الوأ يتأي ةبارقلا ةلصب يمتني نمف «ةيلهاجلا ةيبصعلل يعامتجا
 دجلا بسن هليضفت ًاضيأ هدكؤي ام اذهو «ةليبقلا ىلإ يمتني نم يتأي مث «يعامجلا
 ةبارقلاف ؛نيتسلاو يناثلا تيبلا يف (لهلهم) مألل دجلا بسن ىلع (ريهز) بألل
 .يلهاجلا يعامتجالا ملسلا يف كلذك تاجرد ىلع

 :نيتقلعملا يف ةعامجلا نيملكتملا ريمض ةقيسأ - *“

 بولسأ امأ «ةرتنع دنع نيملكتملا ةعامج بولسأ بايغ انظحال

 ؛هنع بوني امو (نحن) لصفنملا ريمضلاو «نيملكتملا ةعامج ىلع ةلادلا

 :يه (نحن) تاقايسو
 انيلَي نم عنمت ضافحألا نَع تّرخ ًّيحلا ُدامَع اذإ نحنو -

 :هباتك رظنا «ءينيوزقلا نيدلا لالج مهءارآ لمجأ دقو تافتلالا يف نويثارتلا لصف )١(

 نمو ءاهدعب امو ال4 :الب توريب .ةّيملعلا بتكلا راد «ةغالبلا مولع يف حاضيإلا

 بولسأ :لبط نسح ىلإ ةدوعلا نكمي تافتلالا يف لوقلا اولصف نيذلا نيرصاعملا

 .اهدعب امو 1 /١53: ةرهاقلا ءيبرعلا ركفلا راد «ةينآرقلا ةغالبلا يف تافتلالا

- ١//- 



 ًاْنيِمَياودقَع اذإ مهافوأو 2 ارامذ مُهْعَنمأ نحن ُدَجونَو - "0

 انيدفارلا دفر قوق اندقر 22ىزازخ يف ةقوأ ةادغ نحتو -
 انيرذلا ٌروخلا ُهَّلِجلا فلست ىطارأ يذب نوسباحلا نحتو -9

 انيصغع اذإ نومزاعلا نحتو افعطأ اذإ نومكاحلا نحتو - ٠

 انيضرامل نوذخآلا نحنو انطخس امل نوكراتلا نحنو ١"-

 نب ورمع ةقلعم يف تارم ينامث رّركت (نحن) نيملكتملا ريمض نأ ظحالن
 548-593-١- - 5ا/ :تايبألا) ءدحاو قايس يف ترّركت اهنم تارم عبس «موثلك

 كلذ ززع «هموقب رعاشلا رخف يف «ةيلاع ةّيباطخو بضغو قزن ىلع تلد ١(«
 ؛نوكراتلا «نومزاعلا «نومكاحلا «نوسباحلا) هراركتو لعافلا مسا مادختسا

 بايغ ةجيتن اهتموميدو ةلالدلا توبث ىلع لدي مسالا مادختسا ناك اذإو «(نوذخآلا

 نوسباحلا :لاعفألا كلتب ماق نم ىلع لدت لعافلا مسا ةغيص َنإف «نمزلا
 بسانتتو ؛حدملا بولسأ ززعت ةغيصلا هذه .ءرعاشلا موق انه مهو ...نومكاحلا

 نأ امك ءطقف ةلالدلا عيونتل وه اهراركتو «ةليبقلا ىلع ةلاد (نحن) تءاجف .هعم

 اذهف ؛ةلمجلا بيكرت يف هذخأي يذلا عقوملا نم يتأت (نحن) ريمضلا مادختسا ةّيمهأ
 مالكلا ةيقب نم ةدارملا ةلالدلا صصخي يلاتلابو ةلمجلا ةرادص يف يتأي ريمضلا

 .موثلك نب ورمع هدارأ يذلا ةعامجلا حدم ضرغ عم بسانتي اذهو «هب

 ميفروم «موثلك نب ورمع ةقلعم يف (نحن) ملكتملا ريمض نع بان دقو
 ةعراضملا لاعفأ تمتنا ؛ةرم نيثالثو ىدحإ رّركت يذلا «(نونلا) ةعراضملا

 ىلع نيملكتملا ريمض اهيف دوعي ؛ةعاجشلا وه ءدحاو يلالد لقح ىلإ اهلك اهيف

 .")(...:عنمن ءقشن «برضن «نعاطن) لاعفألا كلت لكب موقت يتلا ةليبقلا

 ىلإ دوجوملا مقرلا نأ ىلإ ريشنو ؛موثلك نب ورمع ةقلعم يف تدرو يتلا لاعفألا درون يلي اميف )١(
 ءرركم (1) كربخن )٠١( كلأسن «(1) كربخن :هيف دراولا تيبلا مقر ىلإ ريشي لعفلا بناج
 «("5)برضن +نعاطن «(؟4) لمحن +معن +فعن ء(20) لقنن .(55) نهردصن + درون
 «(50) ىشخن ال «(45) انبصن «(4؟)ذجن «(١5)عنمن )5١0(« نعاطن «(؟8) بلتخن +قشن
 دحون «(17) دقعن «(15) يمحن +ىمحن «(04 )نوكن «(57) لهجن )0١(« قذن «(50) نعمن
 ١(. :5) هولمن 2.( ٠ 1( رقن 49(2) برشن 85(2) رذاحن م5 اهثرون ,/كا)
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 ذإ ءءامسألا ىلع لاعفألا ترطيس دقف «(ان)لصتملا نيملكتملا ريمض اّمأ

 .ةرم ةرشغ عبرأ ءامسألاب الصتمو :«ةرم نيسمخو اعبس لاعفألاب الصتم درو
 ةناخ يق بصي يذلا برحلاو ةعاجشلا ىلع لادلا يلالدلا لقحلا اهيف رطيس

 (")ةليبقلا لاعفأب رخفلا
 ةلادلا (ان) ةلالد عم «ةرتنع دنع (درفملا ملكتملا ءات)ريمضلا ةلالد يقتلت

 رخفلا وه ضرغلاف «لعفلا ىلإ نادنسي امدنع ؛موثلك نب ورمع دنع نيلعافلا ىلع

 هسفن ىلإ هدنسي ةرتنع نأ امهنيب قرفلاو «ةليبقلا وأ ؛:ةرعاشلا تاذلا هزجنت امب

 رخفلل نيملكتملا ةعامج ىلإ لعفلا دنسي موثلك نب ورمعو «ينوللا صقنلا ضيوعتل
 فو 0 ةديصقل يلهاجلا فرعلا يف ةدئاسلا ةيبولسألا قفو ةليبقلاب يعامجلا
 :ملكتلا ريمضل هدانسإ دنع نيتقلعملا ىف ءامسألا ىلع لعفلا ةرطيس رربُي نيتلاحلا

 .ةيداملا ةسوسحملا لاعفألاب رخفلاف ءرخفلا ضرغ عم بسانتي هنأل

 :نيتقلعملا يف درفملا ملكتملا ريمض ةقيسأ - ٠

 يف ءةرم نيعبسو ىدحإ ةرتنع ةقلعم يف ملكتملا رئامض ترركت

 نايغط انه ظحلن ؛موثلك نب ورمع ةفلعم يف طقف تارم عبس ترركت نيح

 نيملكتملا بولسأ نايغطو «ةرتنع دنع رخفلا يف درفملا ملكتملا بولسأ
 ةقلعم يف ملكتملا ريمض روهظ امأ .موتلك نب ورمع دنع رخفلا يف ةعامجلا
 يتلا ةقيسألا انلمأت اذإ «ةطاسبب هليوأت نكميف ةليلق ةقيسأ يف موثلك نب ورمع
 :يهو هيف درو

 انيرصاقو قشّمد يف ىرخأو | كَبْعَبب ت برش دق سأكو

 انونج هب تننج دق ًاحشكو اهنع ْبابلا قيضَي َةَمَكْأَمَو
 ِ داطاام 2 ند ند ك8 دال م عج در يع 3
 انئينحلا تعجرف هتلضخفاأ بقس ما يدجوك تدجوامف

 ءانيربخت ءانكردت ءانيحبيصت «ءانيخس ءانيحييضأ :لاثملا ليبس ىلع ركذن لاعفألا هذه نم )1(

 ءانردق ءانتم ءانطخس ءاندفر ءانلن ءاندع وأ ءانددهت ءانبصن « انوقتي ءانكرت ءانيدن ءانرظنأ

 .اندرو اكلك ءانيصع «ءانيلتبا

 ءرالي



 انيدُح ًالصأ اَهَنوُمْح تيأر امل تقتنثاو اصلا تركذت

 انيرخاذلا ٌرِخَْذَم عناريفز ةهنم رخل ًالهلهم تثرَو
 ملكتملا ريمض تراركت بلغأ تدرو اهيفو - )1١1-19-7١( تايبألا

 ضرغلل اديهمت تاذلا نع ثيدحلا قايس وه دحاو قايس يف تءاج «(7 نم ه)
 ءاج «يتاذ لعف وهو (تبرش) لعفلا درو عباسلا تيبلا يفف ءرخفلا وهو يساسألا

 فرعلاو «هتبرجت نع رعاشلا اهيف ثدحتي يتلا ةيرمخلا ةمدقملا قايس يف
 مركلا ىلع ةلالدلل بارشلاب دارفألا رخف ذبحي ناك رصعلا كاذ يف يعامتجالا

 دنع اههباشيو اهلباقي ام دجن موثلك نب ورمع دنع ةيدرفلا ةلالدلا هذهو ؛ةيسورفلاو

 :امهيف ءاجو «نيثالثلاو عساتلاو نيثالثلاو عباسلا نيتيبلا يف ةرتنع

 مّلعُملا فوشملاب ٌرجاوهلا دكر امدعَب ةّمادُملا نم تبرش دقلو

 ملي مت ّرِفو يضرعو ىلع ةكلهَتسُم ىشسف تيرش اذإف
 ريمضل تاراركت ثالث موثتلك نبا دنع نورشعلاو يداحلا تيبلا حضو

 رغشلا يف بيسنلا ةداعو:«يسيئرلا نكرلل' لاقتنالل ديمي ئذلا هكيبلا وهو: ,ملكتملا
 اذهو ؛ةضرتفم تناك نإو .ءبحلا يف ةيتاذ ةبرجت نع ار نوكي نأ يلهاجلا

 يداحلا تيبلا يف ملكتملا رئامضف ؛موثلك نب رمع ةفلعم هيلع انلدت ام لقألا ىلع

 فايس يف تدرو:دقو «(تيأر ,تقتشا :تركذت] :لاعفأ ةثالث يف تزرب «نيرشعلاو
 ءيدرف لعف وهو (تيأر) لعفلا وه ةلالدلل دلوملا قرحملاف «ةيقطنم ةقيرطبو دحاو
 هقرشلا دلت اذه وو ركذتلا كحل :لومحلا ةيوزف مي ةطقوم ىدخأ كالو نذلو

 انه نم بحلا يف موثلك نب رمع دنع ةيتاذ ةبرجت نع ةربعم انه ملكتملا رئامضف
 ملكتملا رئامضف رخفلا وهو يساسألا ضرغلا قايس يف امأ ءرئامضلا اذه ترهظ

 نيتسلاو يناثلا تيبلا يف ظحلن امك «ةدحاو ةرم الإ درت مل ذإ ءامامت يفتخت داكت

 ريمض روهظ ببس لمجن نأ نكميو «قباس قايس يف هنع ثيدحلا درو يذلا
 :ةليبقلا وغانا 141 كب نوال نب ودص «ةطمساتسا كاومم توالي قر ءاكملا

 تافصلا اذهو .هيبأل هدجو .هّمأل هدج امهف ءامهب رختفٌملاب ةبارقلا ةلصو ءاهميعزو

 .(تثرو)لعفلا يف زرابلا ملكتملا ريمض همادختسا نم تززع
-- 



 كلذلف ءهدنع ةيبولسأ ةمس هليكشتو «ةرتنع دنع ملكتملا ريمض زورب امأ

 :(نحن) لا ةهجاوم يف زربت هدنع انألاف «ةيعامتجاو ةيضيوعت ةيسفن بابسأ

 لعفلاب هلاصتا رطيس «ةرم نيعبسو ىدحإ درفملا ملكتملا ريمض رركت انه نم
 فرحلاب لاصتالا مث ؛ةرم نيثالثو ىدحإب مسالاب هلاصتا هالت ؛:ةرم نيعبرأب

 .تارم رشعب ةيكلملا ىلع ةلالدلل

 ظحالنسف «لاعقألاب رئامضلا لاصتال ةيلالدلا لوقحلا دنع انفقوت اذإو

 تيبلا مقر ىلع لدت تاملكلا دعب ماقرألا) :يه «لوقح ةثالث نمض جردتت اهنأ

 :(هيف ةدراولا

 0568 ملظأ 2( تيبأ )١(: لتقأ :ةهجاوملاو موجهلا لاعفأ لقح

 (٠5)هتكرت «(41)تككش ؛(45)ىشغأ ؛(44)لازأ «(١4)تكرت «(75) تملظ
 «(ه5) هتولع «(ه)هتنعط ؛(55) هديرأ «(07)تلزن «(51) ينآر ؛(01)تكته
 (150)تررك «(15) تيأر ,.(17)تظفح «(11)تتّبن «(28)تلق :.(028)تقعب
 :(1 4)امهُمتشأ «(١7)تومأ :(7)تيشخ «(57)مهيمرأ .(57)اهالت امو تلزام
 .(725)تكرت :( ؛)امهقلأ

 :(5 :)توحص ؛("”9)رركم تبرش «(77)تبرش :مركلاو برشلا لاعفأ لقح
 .(4) فعأ +(40]رثطقأ

 .(١١)ينعار ؛()اهتقلع ؛(")يضقأ :(*) تفقو :للّطلاو ّبحلا لاعفأ لقح

 اميسالو «ةرتنع ةقلعم يف ملكتملا درفملا ريمضب ةلصتملا لاعفألا ةرطيسو

 لاعفأب رختفي رعاشلا نأ ىلإ هدرم ؛ةهجاوملاو موجهلا لقح ىلإ يمتنت يتلا اهنم
 لقألا ىلع وأ «قوفتلا يف ةبغرلاو ةرتنع دنع ةيدرفلا ةعزنلا زّزعت هذهو ءاهب ماق

 .هيدل نوللا ةدقع صقن ضيوعتل قوفتلا اذه راهظإ يف ةبغرلا

 نيرشعو ىدحإ ترّكت) .ءامسألا ىلإ ةدنسملا درفملا ملكتملا رئامض ام

 ةيدرفلا ةيكلملا ىلع ةلاد تءاج دقف .(تارم رشع ترركت) فرحألا ىلإو «(ةرم

 ةرتنع- دنع ةيدرفلا ةكررنلا قيزعت انيتنيظو.كتناكو.«رعاشلا .يهو.:ةملكتنلا ثاذلل

 .ةعامجلا بولسأب ملكتلا نع امامت هيلخت ديكأتو
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 :جئاتنلاو ةمتاخلا

 تينع ةيبرعلا يف رئامضلل نييوحنلا ةسارد نأ ثحبلا اذه هظحال ام زربأ

 رئامضلل ةيباطخلا فئاظولاب متهت ملو «ةلمجلا راطإ يف ةيوحنلا اهفئاظو نايبب
 ىلإ ةمئاق ةجاحلا ىقبت انه نم «ةغلل ةيعامتجالا فئاظولا اميسالو ءاعساو امامتها

 كلذ ىلع رئامضلا فئاظو نيبتل «ءصنلا ىلإ ةلمجلا دودح ىدعتت ةسارد

 طقف ءافتكالا ال ءىرخأ ةيح تاغل يف اهفئاظوب اهتنراقم ىلإ ةفاضإ .ىوتسملا

 .ةيماسلا تاغللا نم اهتاقيقش عم اهتنراقمب

 نيتقلعملا يف رهظي مل يعامتجالا يوغللا بناجلا ّنأ انظحال امك

 لامعتسال يوغللا لصألا يف ةعوضوملا ةغيصلا رييغت ديعص ىلع نيتسوردملا
 درفملا ىلع ةلالدلل ةعامجلا ريمض ضارتقاك اهنيب ةلالدلا لدابت يف وأ ءرئامضلا

 ىلإ ةعامجلا ريمض نم فارحنالا ربع يبولسألا رييغتلا يف رهظ امنإو ءالثم

 نب ورمع ةقلعم تظفاح نيح يف «ةرتنع ةقلعم يف رهظ امك «دارفإلا ريمض
 ريمضب درفملا ريمض مغدت يتلا ةيلهاجلا ةديصقلل ةماعلا ةيبولسألا ىلع موثلك

 بايغ تلجس يتلا ةنراقملا لوادجلا هترهظأ ام اذهو رخفلا ضرغ يف ةعامجلا

 راسحناو ةرتنع ةقلعم يف هزورب باسح ىلع موثلك نب ورمع دنع ملكتملا ريمض
 .هيدل ةعامجلا ريمض

 يف - درفملا ريمض ىلإ ةعامجلا ريمض نم لاقتنالا نأ انظحال كلذكو

 ايبولسأ اّيوغل الاقتنا نكي ملو ءيضيوعت يسفن - يعامتجا هغوسم - رخفلا ضرغ
 امك ءرصعلا كلذ يف يوغللا بولسألا .تازيمم نم نكي مل يأ ؛رصعلا كاذ يف

 .امومع تاقلعملا نمو ءاصوصخ نيتسوردملا نيتقلعملا نم حضتي

 ىلإ نيثحابلا هابتنا تفل يه ثحبلا اذه ءارو نم مهألا ةياغلا ىقبت اريخأ

 ثحبلاب ءاوس ءاقيبطتو ًاريظنت ةغلل يعامتجالا بناجلا ةساردب ةيانعلا ةرورض
 ةينمازت ةيقيبطت ةيناسل تاسارد ءارجإب مأ «ءلاجملا اذه يف نييثارتلا دوهج نع

 ءىغتُبملا وهف كلذ انقتح نإف «ةغلل يخيراتلا يعامتجالا روطتلا رهظت ةيبقاعتو

 .داهتجالا رجأ انبسحف الإو
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 عبارلا لصفلا
 ةلالدلا هيجوت 2 هرثأو ميغنتلا

 يبرعلا ثارتلا 4 ميغنتلا ةرهاظ ة ةبراقم

 :ميغنتلا فيرعت - ١

 نولتت يتلا «ةلمجلا وأ ةرابعلا ىقيسوم وه هل فيرعت طسبأ يف ميغنتلا

 ةنبا رك لإ «ةخبلا 1 ذه :فدويو: : انهم .قطانلل ةيروعحشلا و ةكشفنلا :ةلاكلا قولي

 نأ نيسرادلا نم ريثك ىعّدا امدعب يبرعلا ثارتلا يف (ميغنتلا) ةرهاظلا هذه

 ةسارد ىلع ثحبلا اذه يف رصتقأسو «ةساردلا نم عونلا اذه فرعي مل انثارت

 .ديوجتلا ءاملعو ةاحنلا دوهج

 :ثارتلا يف ميغنتلا ةيضق - ؟

 ؛نيرصاعملا نيسرادلا نيب اريبك افالخ ثارتلا يف ميغنتلا ةلأسم ريثت
 نأ ىلإ نيثحابلا نم ٌمسق بهذف ؛نيمسق ىلإ كلذ يف مهؤارآ تمسقنا ثيح

 ذاتسألا مهنمو ءاهيلإ اوتفتلي ملو اهوسردي ملو ةرهاظلا هذه اولوانتي مل برعلا
 بهذ امدنع ؛مكحلا يف لّهمتو ةقد نم هنع فرُع ام ىلع ناّسح ماّمت روتكدلا

 فرعت مل ىحصفلا ةّيبرعلا نإ :لوقلا ىلإ «ةغللا يف ثحبلا جهانم» هباتك يف
 ,"/رهاظلا هذه نع ائيش انل اولجسي مل ءامدقلا ّنِإو ءاهميدق يف ةساردلا هذه

 برغملا «ءاضيبلا رادلا «ةفاقثلا راد «ةغللا يف ثحبلا جهانم :ناسح مامت 5 :رظنا )0(

 -١15/8. 1/ ص 0/4 ١1:
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 هنكلو ؛كلذ لثم ىلإ «يوحنلا روطتلا» هباتك يف رسارتشجارب بهذيو

 نيئرقملاو نويوكملا ىلع هك رحل يف ف ةرهاظلا هذه لوانت يف ءهيفن رصقي

 ا و لطسللا لك صفت ال 1 كل د ككل رن ديوخك رند عهد امذفلا
 لهأ نأ ريغ ءالصأ طغضلا الو ةّمغنلا اوركذي مل ءامدقلا نيئرقملاو نييوحنلا

 ةيبرعلا لاح فيك ةلأسم ةباجإ يف ةمغنلا هبشي ام ىلإ اوزمر ديوجتلاو ءادألا
 .(")«نأشلا اذه يف ىحصفلا

 نيئرقملا نيب داحلا هلصف وه رسارتشجارب لوق يف لؤاستلا ريثي يذلاو
 ديوجتلا لهأو نيئرقملا نيب داحلا هلصف كلذكو .ديوجتلاو ءادألا لهأو «ءامدقلا

 ؛نييوحنلا بلغأ نأ ملعن اننأ عم ةيناث ةهج نم نييوحنلا نيبو :ةهج نم
 .ءادأ لهأو َءارق اوناك ؛ةصاخ ءامدقلا

 بناجلا اذه ىلإ مهبتك يف ةاحنلا ةراشإ يفني يكاطنألا دمحم ذاتسألاو

 مل ةاحنلا نأ افا ةلوهجم اميدق ةيبرعلا يف ميغنتلا دعاوق نإ» :لوقي امدنع

 يو يف كلذ نم ءيش ىلإ اوريشي

 ىلإ اوريشي مل ةاحنلا نأ نم «يكاطنألا ذاتسألا هاري ام ىرن ال انك نإو

 ينعي ال «ةرهاظلا هذه ىلإ ةاحنلا بتك ةراشإ مدع نإ :لوقن اننإف «ةيحانلا هذه

 ةقلعتملا كلت اميسال ءىرخألا ثارتلا بتك يف دوجوم ريغ اهنع ثيدحلا نأ

 نأ ةلأسم يف يكاطنألا ذاتسألا عم قفتن دق اننكلو ..ينآرقلا يتوصلا سردلاب
 .ةّيبرعلا ميغنت دعاوق عمجي دحاو ثحب نمض ةددحم دعاوق اوددحي مل انءاملع

 يه «ثارتلا يف ميغنتلا ةلأسم تلوانت يتلا ءارآلا نم يناثلا مسقلاو

 0 دكت ذإ «بناجلا اذه اوكردأ ءامدقلا أ ىرت نيرصاعم نيثحابل ءارآ

 اذه يلثمم نمو .دعاوقلا نم مكاح اهل نكي مل نإو ؛كلذ ىلإ يحوت مهبتك يف
 دقف «يوغللا توصلا فئاظو نم» هباتك يف كشك دمحأ روتكدلا مسقلا

 اولد عك ص 768 ةرهأقلا «ةيبرعلا ةغلل يوحنلا روطتلا :رسارتسجارب :رظنا )1(

 «توريب «يبرعلا قرشلا راد «ةيبرعلا ةغللا هقف يف تاسارد :يكاطنألا دمحم :رظنا )3

 .95١ا/ :ت ا.د قط
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 (")ةيوحن ةرهاظ هنأ ىلع ميغنتلا ةساردل روكذملا هباتك يف الصف صصخ
 مهاياضق ريسفتب ميغنتلا ةرهاظ اوطبري مل نإو ءبرعلا ىمادقو» :هيف لوقي

 دوجو نم عنمي مل كلذ نإف ءاهل دعاوق ليجست مهنع هات نإو مهو «ةّيوغللا
 ةزمأ أمات ذ نه الكلا هذه رب أي يرش اكاننكإ سعت ادا ل تاراتخ

 «...دعاوقلا نم مكاح اهل نكي مل نإو ءدراو ريغ

 ل دفع

 رسف ثيح «ةّيوحن ةيرارب نم معلا لوانتل تدرفأ تناك نإو كشك روتكدلا

 تاساردلا نم دعت اهنإف «ميغنتلل همهف ىلع ادمتعم ةّيوحنلا باوبألا ضعب

 .ميغنتلا ةسارد راطإ يف ةدئارلا

 ةّيتوصلا ةلالدلا نع هثيدح ايانث يف دهاجم ميركلا دبع ذاتسألا بهذيو

 هنأ ىريو بناجلا اذه كردأ دق ينج نبا نأ ىلإ ءينج نبا دنع ةّيفرصلاو

 هذه باب قرط دق هنأ تبثيو ,حوضوو ءالجب ينج نبا لضف رهظي كلذب»
 هل ظفحت كلذبو ؛ثيدحلا ةغللا ملع تازجنم نم ربتعت يتلا تاعوضوملا

 01 ان هتلاصأ

 ملع تازجنم دحأ ميغنتلا نم لعج هنأ دهاجم ذاتسألا لوق يف ظحالملا
 ةوهاظلا نوكت نأ :نكمي ال د: ةعللا ةغييلل فلاكما ةرمأ اذه. ؛ةيدخلا ةغللا

 نكمي ال ءليوط ينمز ٌرّوطت جاتن يه لب ءام رصع يف عرتخي ًازجنم ةيوغللا

 .اهفصوتل ةثيدحلا تايناسللا كيا, مك :ةغللا يف>ةدوخوف رهط مهل

 ذاتسألا لعج يذلا «ميغنتلا ب انيذحي هيمسن امع ثيدحلا نأ كلذ ىلع انليلدو

 «يلالدو يوحنو يفرص مهفل ةلواحم يوغللا توصلا فئاظو نم :كشك دمحأ :رظنا )١(

 .اهدعب امو 0” ١53517: ؟ط ةرهاقلا

 ,هرا- هال :هسفن عباسلا عجرملا )3

 نبا دنع ةيفرصلا ةلالدلاو ةيتوصلا ةلالدلا ءنمحرلا دبع دهاجم ميركلا دبع .د :رظنا (؟)

 .,9 :ةعبارلا ةنسلا ١987 راذآ (؟6١5) ددعلا ءركفلا ملاع ةلجم ءينج
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 ىدل اميسالو ءينج نبا ريغ دنع ٌدوجوم ,هيف ًامهاسم «ينج نبا» دهاجم
 :لوقلا نكمي كلذل «(7-5) يف ظحالنس امك ,("!ةفسالفلا ىدلو هيوبيس

 تدرفأو :ةلفشم اسد 1 ةيباجللا ملك يد كحول ميجحلا ةرهاظ نإ

 نأ ىلإ ةراشإلا عم :ةأجف هس وأ هفيشتك هلو“ ءاهزي ةتلفافي :كاهبأ اهل

 نيمدقألا دنع اهدجن يتلا ةيثحبلا تاصاهرإلا كلت ىلإ عجري كلذ يف لضفلا

 .ةيبرعلا ءاملع نم

 ناوضر روتكدلا ميغنتلا لوانت دق ثارتلا ّنأ اوأر نيذلا نيسرادلا نمو

 دبع روتكدلاو .")ءافشلا هباتك يف انيس نبا نم سوبقمب دهشتسا يذلا ينامضقلا

 ا ركيعسللا ةسللاب اناا نم ظحب ل هتكنلا ا يور ناك قزاز هيومسملا مكلفا
 ؛”)يناغفألا ديعس موحرملا ذاتسألاو ./يوارحب ديس روتكدلا بهذ كلذ لثم ىلإو

 ..."ارودق دمحأ روتكدلاو ,"7تاميلط يزاغ روتكدلاو

 ىلع فوقولا لجأ نم ثارتلا يف ميغنتلا لصفلا اذه يف سردنسو

 مهلوانت ةّيفيك ةفرعم كلذ ءارو نم نيخوتم «بناجلا اذه برعلا اندادجأ لوانت

 ناك اذإ ام ةفرعمو «بناجلا اذه يف اهومدختسا يتلا تاحلطصملا ةفرعمو هل

 .ةلالدلا نيبو بناجلا اذه نيب اوطبر دق انؤاملع

 ريكفتلا يف ةيبرعلا ميغنتل يقيزيفلا يقطنلا ساسألا :بلاطلا دمحم لياه :رظنا )١(

 ”/١999/١١. خيرات (5048) ددعلا ءيبدألا عوبسألا ءيفسلفلا

 ١958/8: ١٠١8. ثعبلا ةعماج تاروشنم تايناسللا ىلإ لخدم :ينامضقلا ناوضر .د :رظنا (؟)

 ةيبرعلا رادلا «ةيبرعلا ةراضحلا يف يناسللا ريكفتلا «يدسملا مالسلا ددع .د :رظنا 2(

 ,.35355 58١ /سنوت - ايبيل «باتكلل

 .51 ١155: ةرهاقلا ء«ةمجرتلل هراون :بايسلا رعش يف عاقيإلا :يوارحب ديس .د :رظنا (4)

 .14-917 ١997: ثعبلا ةعماج تاعوبطم ءوحنلا لوصأ يف :يناغفألا ديعس :رظنا (5)

 .166 /١9191: ء1ط ءقشمد «سالط راد «ةغللا ملع يف ؛تاميلط راتخم يزاغ .د :رظنا )١(

 ١77. :19495 ء3ثاط «قشمد «ركفلا راد «تايناسللا ئدابم ءروّدق دمحأ .د :رظنا (0)
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 :ديوجتلا ءاملع ىدل ميغنتلا :"

 :ديوجتلا ءاملع ىدل ميغنتلا كاردإ “" -١:

 يذلا نآرقلا ديوجت قايس يف جردنت اهتدجو يتلا صوصنلا مدقأ نم ّنإ

 «ةنيزلا» باتك يف دوجوملا صنلا كاذ «؛ةلمجلا ميغنت هيمسن ام نمض جردني
 لاق» :لوقي ذإ (نيمآ) ةظفللا للحي ثيح (ه7؟7) يزارلا متاح يبأل

 هيناك ع اذنلا عار نم الدم ةدملا هئقن | ولخفأ امنا و. نويصقم يه ةعهللا لهأ مه هوق
 ىلع نيمأ اي ءادنلا ىنعم هنأكف ةلوطم اولاق نيذلا . اًمأف ...(نيماي) اودارأ

 دقو .ديزأ «نالفأ :ءايلا نوفذحي مث ءلجر اي «نالف اي :لوقي نم جرخم

 :برعلا ءاحصف نع مهضعب ىكحو .ّبر اي نوديري «برأ :ءاعّدلا يف اولاق

 اهب لوطيل فلألا تدم امنإ ا لاقو .ثيبخ اي نوديري «ثيبخأ

 ليوطت نوديري (هوآ) :اولاق مث فلألا ةروصقم (هوأ) :اولاق امك توصلا
 ,/"7«ةياكشلاب توصلا

 ىنعم ىلع لوف يأ - توصلا ليوطت ّنأ «نذإ «متاح وبأ ىري
 نكمي ال رمأ اذهو .ىنعملاب توصلا دم طبرف «ةياكشلا ىنعم ىلعو ءادنلا

 ىلإ انلقني اذهو هلقن نع بوتكملا مالكلا رصقيو قوطنملا مالكلاب الإ هكاردإ
 يقلتلا يف نيملسملل ناك دقف «ميغنتلا لقن يف ةهفاشملا ةيمهأ نع ثيدحلا

 يذلا ميلسلا لقنلا وه هاوفألا نم لقنلا نأ نوري اوناك ذإ «ةقيقد جهانم يهفشلا

 ملاعلا» هنإ لوقي ئرقملل هفيرعت يف يرزجلا نباف «هيرتعي سْب لك يفني
 نإ هيف امب أرقي نأ وك دان «ريسيتلا» ظفح ولف ؛ةهفاشم اهاور تاءارقلاب

 الإ مكحت ال ءايشأ تاءارقلا يف ّنأل ؛السلسم ههب يي ْنَم ههفاشي مل

 ("7«ةهفاشملاو عامتسلاب

 ةعبطم «ينادنهلا هللا ضيف نب نيسح :حت ةنيزلا باتك ءيزارلا متاح وبأ :رظنا )١(

 .ىوكشلا :ةياكشلاب دوصقملاو :.58/7؟ ١95/7: ةرهاقلا «ةلاسرلا

 ." :(ه٠56١) ةرهاقلا ءرهزألاب سدقلا ةبتكم ءركاش دمحم دمحأو
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 لقنلا يف ةقتلاو ةوظحلا هذه لكب نآرقلا ىظحي نأ برغتسمب سيلو
 حضاوو «نآرقلل يوفشلا يقلتلا ماكحإ يف مراصلا جهنملا يه ةهفاشملاف ءيوفشلا

 ادبأ هماكحإ نكمي ال ام نآرقلا ماكحأ نم ّنأ ركذلا فنآلا يرزجلا نبا لوق نم

 ..فذحلاو ءرصقلاو ءدملاو «قيقرتلاو ميخفتلا تامالعف «ءيهفشلاب يقلتلاب الإ

 اهقوقح تاوصألا ءاطعإ امأ .هميلعتل يفكت ال بوتكملا فحصملا يف اهلك ةتبثملا

 نم هتئبه لامك ىلع هب قطنلاو ؛هلصأو هجرخم ىلإ اهنم لك درو ءاهبيترتو

 ةطاسوب الإ ققحتن نأ نكمي الف ..فلكت الو «طارفإ الو فّسعت الو فارسإ ريغ
 عامسلا مدع يدؤي دق لب ؛ةهفاشملاب فحصملا ىلإ بوتكملا فحصملا ليوحت

 تانونلا ننطي وأ ؛تاكرحلا نم فورحلا دلويف «طيرفتلا ىلإ ةصاخ ملعتملاب

 .ىنعملاب لالخإلاو بويعلا راطإ يف لخدي امم خلا ..دودمملا ليطي وأ «ةغلابملاب

 جرخت ال يتلا نآرقلا يف باطخلاو تابطاخملا هوجو انؤاملع كردأ دقل

 نود هماهفإو ىنعملا زيزعت يف مهاست يتلا ةميلسلا ةّيقطنلا تاداعلا راطإ نع
 ميلسلا ميغنتلا نمض لخدت ةّيتوص تانيولت اهنوك نع «يلاتلاب ء.جرخت الو «ةغلابم

 .دعولاو «هيبنتلاو «مالعإلا : اين انفاررغأ نآرقلل ّنأ مولعملا نمف ؛ينآرقلا نكللل

 اًيعيبط سيلو ...نيرفاكلاو نيدحلملا ىلع درلاو «رانلاو ةنجلا فصوو «يهنلاو

 مامإلا ثذحت دقو .دحاو ميغنتب اهلك ضارغألا هذه تاعوضوم أرقت نأ اديدنف الو

 يف باطخلاو تابطاخملا هوجو نع «ناهربلا» هباتك يف (ها15) يشكرزلا

 بيلاسألا عّونتل هكاردإو ,")اهجو نيعبرأ نم وحن ىلع يتأت اهنأ ركذيو «نآرقلا
 أرقي نأ دارأ نمف» :لوقلا ىلإ روكذملا هباتك يف ةّرم ريغ هعفد ام وه نآرقلا يف

 ظفل هب ظفل ًاديدهت أرقي ناك َنإف ؛هلزانم ىلع هأرقيلف ليترتلا لامكب نآرقلا
 ("7«ميظعتلا ىلع هب ظفل ميظعت ظفل أرقي ناك نإو ءدّدهتملا

 :حت نآرقلا مولع يف ناهربلا :يشكرزلا هللا دبع نب دمحم نيدلا ردب مامإلا :رظنا )١(

 .اهدعب امو 7١1/7 :94١1ها/ ءاط

 465٠١/١. :هسفن قباسلا (")
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 ىلع هتوالت نوكت» يذلا وه ديجملا ئراقلا نأ رخآ عضوم يف ىريو

 راذنإلاو فيوختلاب ديعولاو قيوشتلاب دعولاف ؛ملكتملا هع ةداهشو مالكلا يناعم

 :ىلاعت لاق اذه لثم يفو «نآرقلاب اتوص سانلا نسحأ ئراقلا اذهف «ديدشتلاب
 2026١ ةرقبلا] «هب نونمؤي كئلوأ هتوالت ّقح هنولتي باتكلا مهانيتآ نيذلا)

 هل دب الف ةبوتلاو رافغتسالا تايآ يف ًالثم ًالوبقم يكابلا ميغنتلا ناك اذإف

 مئاوي نأ بجي يأ ؛لاتقلا ىلع ضحت يتلا تايآلا ميغنت نع فلتخي نأ نم

 نيللاف ؛هبلقو عماسلا نهذ يف ارقتسم ءورقملا لعجيل ؛هرهظيو ىنعملا ميغنتلا
 ؛ماهفتسالا ريغ ربخلاو «سامتلالاو ءاعدلا ريغ يهنلاو رمألاو ؛«ةدشلا ريغ

 .ديعولا ريغ دعولاو

 .اهدروأ يتلا ةينآرقلا ةيآلاب هدكأو يشكرزلا مامإلا هآر ام اذهو

 كيدوفأ ىلا هكلاسارتلا ىف: :نيععتلا :تلوانت: نقلا :نهوصنلا مذقأ نمو
 هباتك يف (ه5595) راطعلا ءالعلا وبأ هنود ام ءميركلا نآرقلا ديوجتل

 ىلع فقي ال يذلا وهف يفخلا نحللا امأو» :لوقي ثيح «ديوجتلا يف ديهمتلا»

 :نيبرض ىلع وهو ءءاملعلا ريهاشمو ءاّرقلا ريراحن الإ هتقيقح

 نم ذخألابو ةهفاشملاب الإ هتقيقح كردت الو هتيفيك فرعت ال امهدحأ
 تالامملا دودحو «تاّدملا ريداقم وحن كلذو ةياردلاو طبضلا يلوأ هاوفأ

 ربخلاو «تابثإلاو يفنلا نيب قرفلاو .«تاسلتخملاو تاعبشملاو تافطلملاو

 ىلإ «مامشإلاو مورلاو «مامتإلاو فذحلاو ؛ماغدإلاو راهظإلاو «ماهفتسالاو
 نم الإ ذخؤت ال يتلا فئاطللاو ؛طخلاب دّيقتت ال يتلا رارسألا نم كلذ ىوس ام
 .(7«طبضلاو ناقتإلا لهأ

 )١( :هسفن قباسلا ردصملا رظنا ؟/181١.

 دقو (ه559) راطعلا ءالعلا يبأل ديوجتلا يف ديهمتلا باتك يف لصألا يف صنلا (؟)
 «دمحلا يرودق مناغ روتكدلل ديوجتلا ءاملع ىدل ةيتوصلا تاساردلا باتك نع هانسبتقا

 ,. ه1 ص : 5 قط «دادغيب دولخلا ةعبطم
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 امك .طقف ةهفاشملاب فرعُي امم يفخلا نحللا حلطصم راطعلا لعج دقف

 .ماهفتسالاو ربخلاو تابثإلاو يفنلاك يناعملا نيب ازّيمم يفخلا نحللا لعج

 .ةباتكلاب ديقتي ال امم هلعجو قوطنملاب نحللا نرف

 قايس يف صنلا اذه لخدن انلعجي ثالثلا يحاونلا هذه يف رظنلا ناعمإو

 .يميغنتلا ليكشتلل قيقدلا مهفلا

 "ةاطقلا يلات (ها/٠ ) (دمحم نب دومحم نب دمحم) يدنقرمسلا ناكو

 حرش يف ديرملا حور» هباتك يف دجنو «ةلأسملا هذه يف اليصفتو ةقد رثكأ

 امدنع كلذو ,ميغنتلل ّيملع مهف نع مني امالك «ديوجتلا ملع يف ديرفلا دقعلا

 الدعو نكم ماهفتساللو ْنَمَف ا اهتوصف دحجل وأ يفنل (ام) اذإ -

 الضفتل ةسقف هانعمب ةيبش امب يذلاو اهتوص ضفخا اهريغ يفو -

 الو لهو فيكو ليضفت لعفأو ْنِإو نأو نَم َعَم ماهفتسالا ةزمهك -

 اهنأ ملعي (ام) ب توصلا عفريو ؛(تلق ام) :كلذ لاثم :حرشلا يف لاق

 اهنأ ملعُي نيب نيب اهلعج اذإو :ةّيربخ اهنأ ملعي توصلا ضفخ اذإو «ةيفان
 "!«نسلألا عيمج يفو مالكلا عيمج يف ةيراج ةداعلا هذهو .ةيماهفتسا

 قيقد كاردإ نع همني اذهو ء2نسلألا عيمج يف ةيراج ةداع (ميغنتلا)

 :ةيضاخلا هذيل

 مهف نإ ذإ ءىنعملا رييغت يف الماع هضفخو توصلا عفر ًاضيأ لعجو
 مهفلا نع ةقدو ةيمهأ لقي ٠ ةلكاشلا هذه ىلع هضافخناو توصلا عافترا

 ةماعلا فاقوألا ةبتكم يف طوطخم وهو «ديرملا حور» باتك يف لصألا يف صنلا )١(

 مناغ روتكدلا باتك نع هانسبتقا نايجحلا ةسردم تاطوطخم ١١/٠١ مقرلا لصوملا

 .55/8- ه51/ : (قباس عجرم) يتوصلا تاساردلا دمحلا يرودق

- 68 15- 



 يف (ميغنتلا) ضافخنالاو عافترالا اذه ةفيظو يدنقرمسلا كردأ دقو

 توصلاب قرفي نأ يغبنيف» :لوقي ءليضفتلا (لعفأ) ًالاثم مدقو ؛يناعملا زييمت
 .")«ليضفتلا ىنعمب سيل يذلاو ليضفتلا ىنعمب يذلا نيب

 :لوقي لعفلل ةدكؤملا ماللا يف ةيفانلا (ال) ل ازّيمم ميغنتلا لعجي كلذكو

 (متعبتال) وحن يفو «نيفلأب بتكي (ماصفنا ال) وحن يف هنأ امهنيب قرفلاو»
 .ماللا ىلع ضفخيو (ال) ىلع توصلا عفريو «ةدحاو فلأب بتكي

 اذهو .(7«انايبو ةهفاشمو ةياردو ةياور ةمئألا نم انيلإ لصو ام اذهف

 وقم مهقتلا هلع الذروا وينسل هجروحتلا ةيبلكوولا: كش وكيلا كلا روز ىلع لذي
 اذهل عاو كاردإ ىلع ءانايبو ةهفاشمو ةياردو ةياور قباسلا نم قحاللا ىلإ
 000 .ةلالدلا يف هتيمهألو بناجلا

 ركب يبأ نب دمحم) يشعرملا ّنأ دمحلا يرودق مناغ روتكدلا ركذيو

 نع هالقن ةمغنلا حلطصم مدختسا دق (ها١ا١ه) هداز يلقجاسب فورعملا

 .ميغنتلا مهف ىلع هل همادختسا لد دقو "7يفسنلا

 :ميغنتلل يفيظولا بناجلا ديوجتلا ءاملع كاردإ :5- "“

 ميغنتل يفيظولا بناجلا يشكرزلا كاردإ ةقباسلا تاحفصلا يف انظحال

 نم هقح ينآرقلا صنلل يطعي يذلا ليترتلا نيب طبر نيح ينآرقلا صنلا

 وه يوفشلا يقلتلا نأ يرزجلا نبا ىأر كلذكو .صنلا كلذ يناعمو ميغنتلا

 )١( :هسفن قباسلا عجرملا 557.

 مهبتك يف نيرخأتملا ديوجتلا ءاملع ضعب لّجس دقو ءاهسفن ةقباسلا ةيشاحلا رظنا )١(
 هباتك يف اضن (هذ ؟ا/): كل زكزرالا ىليضاوملا هلا دنع قي ليعامتبا' ند ندتخ :مهتماو
 هدروأ ءانركذ ام ىلع لدي طوطخم وهو - ةلاسرلا دارم نايب يف ةلاجعلا ةصالخ

 .553 ص :(قباس عجرم) ةيتوصلا تاساردلا هباتك يف دمحلا يرودق مناغ روتكدلا

 ريدجلاو ,.558ص - قباس عجرم - ةيتوصلا تاساردلا :دمحلا يرودق مناغ .د رظنا (؟)

 باكلا راد ةعبط (ليوأتلا قئاقحو ليزنتلا كرادم) باتك يف يفسنلا صن نأ ركذلاب
 .77/7 :الب توريب ءيبرعلا
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 ببسلا نع لوقي «ىنعملاو دملا نيب طبر كلذل «نآرقلا يناعم طبضل ساسألا
 ببس وهو يفنلا يف ةغلابملا دصق وهف يونعملا ببسلا اّمأو» :دملل يونعملا

 هنمو ءاّرقلا دنع يظفللا ببسلا نم فعضأ ناك نإو برعلا دنع روصقم يوق

 اذه درو دقو (تنأ الإ هلإ ال ءوه الإ هلإ ال ءهللا الإ هلإ ال) وحن يف ميظعتلا ذم

 رشعم وبأ كلذ ىلع ًصن .ىنعملا اذهل لصفنملا يف رصقلا باحصأ نع

 نم: هبا ثآرقو .مهريغو يناجاجلاو نارهم نباو يلذهلا مساقلا وبأو يربطلا
 تاّدملا باتك يف نارهم نبا لاق «ةغلابملا دم اضيأ هل لاقيو «هراتخاو مهقيرط

 فورعم اذهو لاق هناحبس هللا ىوس ةّيهلإ يفن يف ةغلابملا دم يمس امنإ هل

 ءيش يفن يف ةغلابملا دنعو ةثاغتسالا دنعو ءاعدلا دنع ُدمت اهنأل برعلا دنع
 (تلق) ىرحأو ىلوأ لصأ هل يذلاو لاق .ةّلعلا هذهب هل لصأ ال ام نودميو

 يذلاو «يتأيس امك .ةزمهلا دوجوو ةغلابملا امهو ناببس عمتجا هنوك ىلإ ريشي

 الإ هلإ الب توصلا دم نوققحملا ءاملعلا بحتسا دقو رهاظ ديج كلذ يف هلاق

 يتلا (ال) يف يفنلل ةغلابملا دم درو دقو ...هريغبو انركذ امب ًاراعشإ هللا

 .")(...مرج ال ءهل درم ال ؛هيف بير ال) وحن يف ةئربتلل

 ىلع دملا فرح يف طملا ةدايز وهو ءدملا لعجي يرزجلا نباف «نذإ
 دملا اذه لعجو «ةيحان نم اذه .ىنعملا يف ةفيظو اذ ."7يعيبطلا دملا

 لثمو ؛هل برعلا مادختسا دكأو «برعلا ىدل ةفورعملا تاداعلا نم يتوصلا

 ...يفنلا يف ةغلابملا دنعو «ةثاغتسالاو ءاعّدلاب كلذل

 :ميغنتلاو فقولا :"- *

 ةريثألاو ةّماهلا تاعوضوملا نم «ميركلا نآرقلا يف فقولا عوضوم نإ

 اذهل تدرفأو انيلإ تلصو يتلا بتكلا مدقأ نمو .ةينآرقلا تاساردلا ءاملع ىدل

 ,. "1: ه- 5/١“ :قباس ردصم - (عابضلا دمحم يلع حت) رشنلا :يرزجلا نبا :رظنا )0(

 1/1" :ةيسقن قباشلا ودنصتملا (9)
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 عطقلا» باتكو (ه7748) يوحنلا يرابنألا ركب يبأل»لجو زع هللا باتك

 باتك امهيلي «يرابنألا ركب يبأ يرصع ساحنلا رفعج يبأل «فانتئالاو

 اذه ىلع بلغتو «ينادلا ورمع يبأ هفنصمل «ءادتبالاو فقولا يف يفتكملا»

 ل ل ركذ ام ىلع ةمئألا 0

 ْنَم ءارآ نم اريثك تللحو تعمج يتلا ةماهلا نيرخأتملا بتك نمو «('7باتكلا
 .«رشعلا تاءارقلا يف رشنلا» :يرزجلا نبا باتك فقولا عوضوم يف اهقبس

 باتك يف فقولا عوضومل ًافنآ هيلإ راشملا يرابنألا نبا باتك درفأ دفل

 ظحالن اننكلو «فقولا موهفم 0000 وأ افيرعت انل ضرعي مل هنأ الإ هللا

 فقولا نع ًالثم ثدحتي ثيح ةريثك اياضقب هطبر باتكلا ضارعتسا لالخ نم

 هيناعمو نآرقلا بارعإ ةفرعم مامت نمو» :لوقي «مهفلابو ىنعملاب هتقالعو
 متي ال ام ركذ باب يف ىنعملا اذه دكؤيو .«ءادتبالاو فقولا ةفرعم هبيرغو

 فيضأ ام نود فاضملا ىلع فقولا متي ال هنأ ملعاو» :لوقي «هيلع فقولا

 .(7«...تعنلا نود توعنملا ىلع الو «هيلإ
 فيك حّضوي» هنوك نم ةينآرقلا ةرابعلا ءادأ يف فقولا ةيمهأ يتأتو

 ريسفتلا هوجو عم قفتي امب ميركلا نآرقلا يآل ئراقلا يهتني نأ بجي نيأو

 .ةغلو فرصو وحن نم اهمولع هيضتقت امو ةغللا ةحصو ىنعملا ةماقتساو

 ني هجر ىلع جرخي الف «هتءارق نم هلك ضرغلا ئراقلا متتسي ىتح

 ىلع نيعت يتلا اهئادأ لبسو ةغللا هوجو فلاخي الو «ةهج نم ىنعملاو ريسفتلا
 الأ نآرقلا أرقُي هلجأ نم يذلا ضرغلا ققحتي اذهبو «ىنعملاو ريسفتلا كلذ ءادأ

 هتاعارم نم نكفلاو كلذ لعفي نأ ئراقلا عاطسإ ام اذإف ,كاردإلاو مهفلا وهو

 يذلا وحنلا ىلع ةرابعلا أدبي فوس كش ال هنإف ةرابعلا ةياهن دنع هفقو يف

 باتك يف ءادتبالاو فقولا حاضيإ .ءيوحنلا يرابنألا مساقلا نب دمحم ركب وبأ :رظنا )١(

 ةيبرعلا ةغللا عمجم تاعوبطم «ءناضمر نمحرلا دبع نيدلا ييحم :حت « لجو زع هللا
 .ة/1 1511 قشمدب

 ١٠١/8/١. رظناو ١١5/١ :هسفن قباسلا ردصملا (؟١)
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 امبو ةهج نم ىنعملا هب متي ثيح نم الإ أدبي ال وهف .هفقو يف هل رفوت

 ءادأ يف برعلا هيلع تصرح ام وهو ىرخأ ةهج نم اهمولعو ةغللا نيابي ال
 ."!«هرثنو هرعش اهمالك يف هل تمتهاو اهترابع

 اًمل» :لوقي «ىنعملاو فقولا نيب (رشنلا) هباتك يف يرزجلا نبا طبر دقو

 سلا مقكو: نادخإ سحبو دجاو نيت يف ةنضقلا وأ ةروعلا ئراقلا نكمي مل
 فل ن4 مينلاب لكي الو يتعفلاب لكي مفلال نوكأ قا متحتو «ةحارتسالاو

 الا قف زو هيلع نه ةانأ | قك كالكا ودكسللا ك ضححو فهنا ”لضعت
 يور لكلا رع كوت مت يحاور ير ا نر يح را او

 ا رقلا فانئتسا ةّينب ةداع هيف سفنتي

 طبرو «ئراقلل ةحارتسالا لجأ نم فقولا لعج يرزجلا نبا نأ ظحالن

 ففولا طبرو هد نتعملا: لثكت ام. ىلع فقول زوجي ال ذإ «ىنعملاب فقولا اذه

 ةءارقلاب قلعتت ةيئادأ ةرهاظ فقولا نأ يرزجلا نبا ىأر امك .زاجعإلاب حيحصلا

 .("!هعضاوم نع ىنعملا فيرحت ىلإ يدؤي هب لالخإلا ّنأو «ىنعملاب طبترتو

 نيب ةقالعلا نمض جردني ىنعملاب فقولا طابترال ءاملعلا ءالؤه كاردإ نإ

 عاونأ نع ثّدحت امدنع يرزجلا نبا ةقدب ةقالعلا هذه كردأ دقو «ةلمجلاو ميغنتلا

 عاونأ نع ثّددحت امدنع ءاهميغنتو مدع مث نمو ةلمجلا طمن ددحي يذلا فقولا

 ءال وأ متي نأ امإ هنأل .يرارطضاو يرايتخا ىلإ مسقني فقولا ّنِإ» :هلوقب فقولا
 (*!«ايرارطضا هيلع فقولا ناك متي مل ْنإو ءايرايتخا ناك ّمت نإف

 .17؟- 7١/١ :هسفن قباسلا ردصملا رظنا )١(

 .776- 774/١ :(عابضلا دمحم يلع هحيحصت ىلع فرشأ) رشنلا :يرزجلا نبا :رظنا )١(

 تاحلطصملا سوماق يف فقولل فيرعت درو دقو 51٠0/١. :هسفن قباسلا ردصملا (؟)

 «نانبل ءتوريب «نييالملل ملعلا راد «هقافرو بوقعي ليمإ .د :فيلأت «ةيبدألاو ةيوغللا
 3 رص يوظنا هالك

 .771- 770/١ :قباس ردصم - رشنلا يف كلذ ليصفت رظنا (؛)

 .777- 576/١ :قباس ردصم - رشنلا :يرزجلا نبا :رظنا (5)
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 ليلحتب كلذ عبتيو .2يرايتخالا فقولا عاونأل يرزجلا نبا ضرعي مث
 قيقد كاردإ نع مني ليلحت وهو «'" !فقولا عاونأل ميركلا نآرقلا نم جذامن

 م وأ نيبرعملا ضعب هفّسعتي ام لك سيلو» :لوقي .فقولا ةّيمهأل
 نأ يغبني ءادتبا وأ افقو يضتقي امم ءاوهألا لهأ ْضعب هلوأتي وأ ءارقلا ضعب

 وحن كلذو هجوألا فقولاو ّمتألا ىنعملا يرحت يغبني لب «هيلع فقولا دمتعي
 وحنو «ءادنلا ىنعم ىلع (انرصناف انالوم) ءادتبالاو (تنأ انمحراو) ىلع فقولا

 200 نامقل لاق ذإو) وحنو (اندرأ نإ هللاب) ءادتبالا مث (نوفلحي كوؤاج مث)

 ا")«...مسقلا ىنعم ىلع (..كرشلا ّنإ هللاب) ءادتبالا مث (كرشت ال ينب اي هظعي

 نأ «ةلمجلا ميغنت ةلالد ىلع دامتعالاب ءيرزجلا نبا كاردإ ظحالن

 امم .رخآ ىنعم ىلإ ىنعم نم اهلقنيف «ةرابعلا وأ ةلمجلا ىنعم رّيغي فقولا
 «قباسلا سوبقملا يف انظحال امك ءمسقلا ىنعم وأ ءادنلا ىنعم لمحت اهلعجي

 نأ ىري يرزجلا نبا لعج يذلا وه ةلمجلا ميغنتو فقولا نأ ظحالن كلذك
 حيضوتلو ؛كلذ ريغ ىنعملا اذه ىلع ليلد الو ءءادنلا ىنعم لمحت (انالوم)

 :يتآلا وحنلا ىلع هللحن نأ نكمي يرزجلا نبا لاثم

 انل رفغاو انع فعاو هب انل ةقاط ال ام انلمحت الو انّبر# :ةيآلا لوقت

 ./7585 :ةرقبلا /4نيرفاكلا موقلا ىلع انرصناف انالوم تنأ انمحراو

 :ميغنتلا رثأو يرزجلا نبا مهف بسح لّوألا فقولا - ١

 /يديدحت/ مالكلا

 فقولا بّبست يذلا ءادنلا اذهل يرزجلا نبا كاردإ «نذإ نود تنأ انمحرا يأ

 ىلع ليلد ال ذإ «يميغنت يتوص كاردإ ىلإ دئاع هب كريغ
 هبر ىلإ نمؤملا نم انه باطخلاو .هريغ ءادنلا

 .(انالوم) ةّيئاشنإلا ةلمجلا ةطساوب

 .اهدعب امو 5230/١ :قباس ردصم - رشنلا «يرزجلا نبا :رظنا )0(

 77١/١. :هسفن قباسلا ردصملا )١(

 - 8, ا/-



 امأ «ءادنلا ىنعم ةلمجلا ليمحت يف ةليسو ناك فقولا ّنأ انه ءظحالن

 .يناثلا فقولا ليلحت يف هظحلنسف رياغملا ىنعملا

 0 ا ا

 هت نا
 دعت مل ةلمجلا يأ يربخ انه ميغنتلا ؛يربخ مالك| فق

 لوألا فقولا يف انظحال امك ءاشنإ

 يتلا ةلمجلا يناعمل يرزجلا نبا كاردإ ظحالنو :كلذل أقفو ةلمجلا ميغنت
 .كلذ ىلع ًءانب ترّيغت

 نبا قباس يرابنألا نبا كلذكو يرزجلا نبا للح مهفلا اذه ىلع ءانبو
 يناعم ىلع فقولا رثأل امهف رهظت يتلا ةلثمألا نم اددع يرزجلا

 ("!اهميغنتو لمجلا

 :ديوجتلا ءاملع ىدل ةّيفيظولا تاحلطصملا :4- “

 تاساردلا رثكأ نم ديوجتو طبضو تاءارق نم ةينآرقلا تاساردلا دعت

 تاملك ءادأ يف ةقتلا اهتاغتبال ٌدتاع كلذو ؛ةّيتوصلا ةساردلاب ًالافتحا ةّيبرعلا
 ملع ناك ميكحلا ركذلا يآل يتوّصلا ءادألاب ةيانعلا كلت نمو .هتارابعو نآرقلا

 ميلسلا ديوجتلا ىلإ لوصولا فدهب ةدع دعاوق هؤاملع عضو يذلا ديوجتلا
 ؛كلذ ىلع ةلاد ةريثك تاحلطصم ديوجتلا ءاملع مدختسا دقو .ينآرقلا صنلل

 ريبعتلا يف تاحلطصملا كلت ةقد ثيح نم .هسردو ميغنتلاب ةلص تاذ يهو

 ب مويلا تاوصألا ءاملع هيمسي اميف ُبصت يهو «قطنلاو ءادألا ةّيفيك نع
 قايسلا راطإ يف توصلاب ىنعُي يذلا «500201089 (تاوصألا فئاظو ملع)

 .اهدعب امو. ١/1 قابس ودسفيم رشا «ىورزكلا نبأ يف: نحأ :ةلقما: هلالكف واظن" 5)
 ردصم «لجو زع هللا باتك يف ءادتبالاو فقولا حاضيإ :يرابنألا نبا يف ةلثمأ رظناو

 .اهدعب امو ١١5/١ :قباس
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 ةقيثو ةقالع اهل يتلا كلت امّيسالو ءتاحلطصملا مهأ دنع فقوتأسو يوغللا
 اهبترأسو «يميغنتلا طمنلا ىلع ريثأتلاو يتوّصلا ءادألا ثيح نم ميغنتلاب

 :فورحلا لئاوأ بسحب

 .")نيسحتلاو ميخفتلاو ظيلغتلا وه :ميسجتلا حلطصم *

 يف روجلا نم ةئيرب ظافلألا ةدّوجم ةءارقلاب نايتإلا وه :ديوجتلا حلطصم *

 ؛اهقوقح فورحلا ءاطعإب صقنلا اهنشي ملو «ةدايزلا اهنّجهت مل ءاهب قطنلا
 هلكشو هريظنب هقاحلإو هلصأو هجرخم ىلإ فرحلا درو «اهبتارم اهبيترتو

 ."اهتئيهو هتغيص لاح ىلع هب قطنلا فيطلتو هظفل عابشإو

 فورحلا بيترت وهو ء«ءادألا بتارم نم ةبترم وه :ليترتلا حلطصم *
 . "!ةؤذاتلا“يف'اهقح ىلع

 .(!هب مغنتلاو نآرقلا ءادأب منرتلا وه :بيرطتلا حلطصم *
 وهو ءامخفم قوطنملا فرحلا ىدصب مفلا ءالتما وه :ميخفتلا حلطصم *

 .")ءارلاب ٌصتخم هنأ الإ ؛هسفن ميسجتلاو ظيلغتلا لولدمبو «قيقرتلا سكعب
 وهو «ديحوتلا ةملك يف (ال) فلأ دم يف نوكيو :ميظعتلا دم حلطصم *

 .("!ةغلابملا بورض نم برض
 نم برض وهو «ةئربتلا (ال) يف فلألا دم :ةئربتلا دم حلطصم *

 :ةفلابعلا بورض

 :تانعلا :ةيهير م اطنج ةياوختلا) للعب ف دنقلا نونا ةناونا هوت نقر مس ورق
 .37 :ص :(ه55493١) رصم ء«يبلحلا يبابلا ةعبطم

 ةسسؤم «ءدمحلا يرودق مناغ :حت ءديوجتلا ملع يف ديهمتلا :يرزجلا نب دمحم :رظنا (؟)

 ه5 نه ةراك تط توريف ةلاسولا
 3+ نط ةدشن قباتسلا نديصفلا (*)
 .ه5 ص :هسفن قباسلا ردصملا (:)

 .17 :- قباس ردصم - ديفملا لوقلا ةياهن :رصن يكم دمحم :رظنا (5)
 11 فيت قباشلا زديخملا (5)
 11207 هيبقت قئانسلا ندصتلا (10)
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 يف ةغلابملا ءدملا فورحب توصلا ّدم نم دصقي :ةغلابملا حلطصم *

 ."7ةئربتلا دمو «ميظعتلا دم :ناعون وهو «يفنلا

 ةداع هيف سفنتي انمز ةملكلا ىلع توصلا عطق وهو :فقولا حلطصم *
 هلبق امب وأ هيلع فوقوملا فرحلا يلي امب اّمإ ةءارقلا فانئتسا ةينب

 .(9 نفا رظإلا ةثنباأل

 ."7ىنعمو اظفل هدعب امم لصفنا دق يذلا وه :ماتلا فقولا حلطصم *

 .('؟فيرحتلا هنع دلوتي ام :فّسعتلا فقو حلطصم *

 ىنعملا رّيغ اذإ هيلع فقولا زوجي ال يذلا وهو :حيبق فقو حلطصم *
 .")هضقن وأ

 رظن ةهجو نم رفكلا ديفي ىنعم يطعي ام :عونمملا فقولا حلطصم *
 .")ةعيرشلا

 :ةاحنلا دنع ميغنتلا - ؛

 هنأ نم مغرلا ىلع ءرصاعملا هانعمب ميغنتلا موهفم ينج نبا كردأ دق
 :ةفصلا فذح ىلع همالك ىدل هلوق نم همهفن ام اذهو ءربنلا ةملك ركذي مل

 .«اهيلع لاحلا تلدو ةفصلا تفذخ دقو»

 )١( :هسفن قباسلا ردصملا ١”١.

 يف ىفتكملا رظناو ١79 :قباس ردصم ءديوجتلا ملع يف ديهمتلا يرزجلا نبا :رظنا (؟)

 «ةلاسرلا ةسسؤم ءيلشعرم نمحرلا دبع :حت «ينادلا ورمع يبأل ءادتبالاو فقولا

 1١584: ١15٠١. 3تاطط «نابنل «توريب

 ردصم - ىفتكملا :ينادلا رمع وبأو ١79 :- قباس ردصم ديهمتلا :يرزجلا نبا رظنا (؟)

 ْ 11 قياس

 . ١77 :- قباس ردصم - ديفملا لوقلا ةياهن :رصن يكم دمحم رظنا (:4)

 /١54. ص :ىفتكملا قباسلا ردصملاو ء1١/ :ديهمتلا :قباسلا ردصملا (6)

 - ركفلا راد .ءنسح ةزع .د :حت .ءفحاصملا طقن يف مكحملا :ينادلا ورمع وبأ رظنا (1)

 ١/7 :1985 .3؟ط ءقشمد

 -أ اى



 مهو «ليل هيلع ريس :مهلوق نم باتكلا بحاص هاكح اميف كلذو
 ىلع لاحلا نم لد امل ةفصلا هيف تفذح امنإ اذه َنأك .ليوط ليل :نوديري
 حيرطتلاو حيوطتلا نم كلذل لئاقلا مالك يف ّسحت كنأ كلذو .اهعضوم
 اذإ كسفن نم اذه ّسحت تنأو ءكلذ وحن وأ ليوط :هلوق ماقم موقي ام ميخفتلاو

 !الجر هللاو ناك :لوقيف «هيلع ءانثلاو ناسنإ حدم يف نوكت نأ كلذو .هتلّمأت

 ةلاطإو ماللا طيطمت يف نكيشتو .ةملكلا هذه (هللا) ب اظفللا ةوق يف ديزتف

 كلذكو .كلذ وحن وأ اميرك وأ اعاجش وأ الضاف الجر يأ اهيلعو اهب ادي كولا
 كلذب ينغتستف ؛همخفتو ناسنإب توصلا نكمت ذإ ًانانسنإ هاندجوف هانلأس :لوقت

 هتممذ نإ كلذكو .كلذ وحن وأ داو وأ كي ًاناكجلا :كلوقب هفصو نع

 كلذ ينغيف «ةبطقتو كهجو يوزتو !اناسنإ ناكو هانلأس :تلق قيضلاب هتفصوو
 ."7«كلذ وحن وأ ًالخبم وأ ًازحل وأ ًاميئل ًاناسنإ :كلوق نع

 ةّينوص تاحلطصم مدختسا هنأ ينج نبا لوق ليلحت لالخ نم ظحالن

 بهذ هب حوط نم :ناسللا يف درو امك - حيوطتلاف :هيدقلا يسم حلك لاق

 ,7هالعأو هعفرو هلّوط اذإ ءيشلا حرط نم وهف حيرطتلا اًمأو ؛كانهو انه
 قلعت ' اهل :تاكلظضملا'.هذهف. ..ةمحفم. ةّيتوص. ةميق ”توضلا .ءاطغإ ,يخفتلاو

 .هب قطنلا ءانثأ هتجردبو توصلاب

 يف ديزت» :هلوق يف ءربنلا ىلع لدت ؛تارابع ينج نبا مدختسا كلذكو

 تارابعلا هذهف «اهب توصلا ةلاطإو ماللا طيطمت نم نكمتت» هلوقو «ظفللا ةوق
 .ربنلا ىنعم ىلع ةلاد

 :ميغنتلا موهفمل ةاحنلا كاردإ -١: ؛

 يف ُبصت ةدع تارشؤم قباسلا سوبقملا لالخ نم ظحالن نأ نكمي

 :تارشؤملا هذه نم ؛ميغنتلل يتوّصلا مهفلا راطإ

 ءرشنلاو ةعابطلل ىدهلا راد «راجنلا ىلع دمحم :حت «صئاصخلا :ينج نبا :رظنا )1(

 يالا اا :الب الط «توريب

 .(حوط) ةدام «.(حرط) ةدام «ناسللا :روظنم نبا :رظنا (؟)

 - -1١ :1 ١



 دوصقملاو «لاحلا» وهو هيلع لدي ام دوجو عم فذحلا ىلإ ةراشإلا -
 لدتو فوذحملا نع بونت ةنيعم ةّيتوص تافصاومو مالكلا قايس لاحلاب
 ةلالدلا وأ ركذلا يأ ؛امهدحأ دوجو مدعو «غلبأ فذحلا نوكي دق لب «هيلع

 :ينج نبا لاق انه نمو ءزئاج ريغ فذحلا لعجي ةلمجلا قايس يف «ةيتوصلا
 اهيلع ةلالّدلا نم تيرع نإ اّمأف «ةفصلا فذحت هارجم يرجي امو اذه ىلعف»

 ."7«زوجي ال اهفذح َنإف لاحلا نم وأ ظفللا نم

 طم «ميخفتلا ,حيرطتلا «حيوطتلا» :تاحلطصم ينج نبا مادختسا -

 مهف ىلع دعاست «ةيميغنت لئاسو اهنوك نع جرخت ال يهو «...توصلا

 ةلالدلا لداعت يتلا ؛«ةيظفللا ةلالدلا فظو ينج نبا ّنأ يأ «قايسلا يف ىنعملا

 نبا مدختسا دقو .دوصقملا ىنعملا ىلع ةلالدلل ؛."7رصاعملا انمهف يف ةيتوصلا

 .اهسفن اهانيب يتلا ةلالدلاب .""7ةصئاصخ يف ةّرم ريغ تاحلطصملا هذه ينج

 ةقيرط وأ ةلمجلا ميغنت ىلع ةلالدلل تاحلطصملا هذه ينج نبا ركذو

 دقو «ةباتكلاب اهدييفت نكمي ال ةّيقطنلا تافصلا نم ًاريثك ّنأ ىلإ ُدئاع اهقطن
 ىلإ ؛ةظحالملا يف ةقد نم هنع فرع ام عم ءينج نبا عفد ام اذه نوكي

 هلاح ةلمجو يبرعلا هجو ةيؤر ةيمهأو هتيمهأو لاحلا قايس كاردإ نع ثيدحلا

 هدوصقم نم انيلع بهذُي دق كلذ نم ادّرجم همالك ةياور ّنإ ذإ «ملكتي نيح

 يبأ نباو ورمع وبأ دهاش اذإ يرعش تيلف» :ينج نبا لوقي .ريثكلا ءيشلا

 .ديز وبأو ,نسحلا وبأو «هيوبيسو ليلخلاو ءرمُع نب ىسيعو سنويو «قاحسإ

 هوجو «نيدلبلا ءاملع نم تقولاو ةقبطلا يف ْنَمو ءيعمصألاو ءرمحألا فلخو

 )١( :قباس ردصم - صئاصخلا 0 نبا :رظنا ”7/77١.

 يف «باب »يف لوقي تالالدلا عاونأ ىوقأ وه ةيظفللا ةلالدلا هذه نأ ينج نبا ىريو )١(

 ىعارُم ٌدتعم لئالدلا هذه نم دحاو لك ّنأ ملعا» :ةّيونعملاو ةيعانصلاو ةيظفللا ةلالدلا

 اهيلت مث «ةّيظفللا ةلالدلا نهاوقأف :بتارم ثالث ىلع فعضلاو ةوقلا يف اهنأ الإ ؛رثؤم

 .1517/7 رظناو 18/7- قباس ردصم صئاصخلا «ةيونعملا اهيلت مث «ةّيعانصلا

 7/١ -751١. :- قباس ردصم - صئاصخلا « ينج نبا ءرظنا )2
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 كلتب ديفتست الأ ءاهضارغأ نم هل دصقتو ءاهمالك نم هاطاعتت اميف برعلا

 «تاياورلا هطبضت الو «تاياكحلا هيدؤت ال ام روضحلا كلذو «ةدهاشملا

 فلاح مهنم فلح ول ىتح ءاهسفنأ يف ام ضماوغو «برعلا دوصق ىلإ رطضتف

 رضحي نم عيمج دنعو هسفن دنع ناكل «ةرابع ال «ةراشإ هيلع هتلد ضرغ ىلع

 ملف انع باغ ام ثيدح اذهف .لقعلاو ةزيحنلاو يأرلا مهتم ريغ «هيف اقداص هلاح

 حاضيإ يف توصلا ةلالدو ؛ىرن امك «ملكتملا لاح ةلالد ينج نبا دكؤي

 - يناغفألا ديعس ذاتسألا قلع دقو ؛ةظحالملاو ةقدلا يف وه ْنَم وهو «ةلالدلا

 صوغلا اذه ةكرب فرعن نحنو» :هلوقب اذه ينج نبا لوق ىلع - هللا همحر

 ةراشإلا نم ةدّرجم اهدورول ءاملعلا اهيف فلتخي يتلا صوصنلا نم ريثك يف

 اريرقت مهضعب اهلعجيف برعلا دنع ةلمجلا درت .هلاح وأ ملكتملا ةجهل ىلإ

 :دكيكلاو ناكنالا ف دن هايف ينطعيو. ىةنادأ كفاك اماينشنلا :ديدظخو
 و و وعيوب دل

 2 5 لافتا م بما اذإ اا هلال تل ؛«اهيلع

 0 1 ل اور لا ايريس روع كلك يا

 تقحل اذإو ءايقن داع ريدفنلا ةزمه هتقحل اذإ «بجاولا ظفل كلذ نمو» :افناكم

 ١5/ ةدئاملا/2سانلل تلق تنأأ#) :هناحبس هللا لوقك كلذ اع داع يفنلا ظفل

 امأو .مكل نذأي مل يأ /51 سنوي/ «مكل نذأ هللآ# هلوقو مهل تلق ام يأ

 )١( :قباسلا ردصملا رظنا 714/8/١؟.

 )١( ثعبلا ةعماج تاروشنم ءوحنلا لوصأ ىف «ىناغفألا ديعس :رظنا ١19١: ص ”91-
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 ا اع كلام روض صامل: دج نبا وطنا (9)

 دا اى



 يأ /77١؟ فارعألا/«مكبرب تملأ - لجو زع - هلوقكف يفنلا ىلع اهلوخد

 ()«...كلذك انأ

 ىلإ هتلاحتساو بجعتلا عم ماهفتسالا ماضت دنع «ةليسو ال هنأ ظحالن

 نم «.دحاولا ظفللا تاذ :يناعملا لوحت يتلا «ةّيميغنتلا ةليسولا ىوس ربخلا

 ىلإ دحاولل ظفلل ةلالدلا لوحت يأ ءبولسألا اذه ّنأ ةقيقحلاو .رخآ ىلإ ىنعم

 اكو ًاميدق ؛ةيبرعلا يف ةعئاشلاو ةفورعملا بيلاسألا نم وه «ةدع ناعم

 نبا هركذ ام ىلإ ةفاضإلابف ءادج ةريثك ةلثمأ ىلع .ميركلا نآرقلا يناعمل عقنو

 /ةرمزلا/(«نوملعي ال نيذلاو نوملعي يذلا يوتسي له# :ىلاعت هلوق ىلإ رظنا ينج

 فرعي عماسلاو «يفنلا هنم ضرغلا امنإو «ةباجإ ىلإ جاتحي ال ماهفتسالا اذهف
 .بسحو ةلمجلا ميغنت نم هكرديو «كلذ

 وهوا .نوفنلا' نغم ىلإ ماهقتسالا .ىتعم: نم. ةليخلا» ميعتتلا لقت .دقل
 ظفلب .؟!كلابأ يداعت فيك : تاق. لوقف "6 ريصاعتفلا انتغل يف اريثك همدختسن ام

 .ةلمجلا ميغنت هيدؤي ام وهو ءراكنإلاو بجعتلا ديرن نحنو ماهفتسالا

 هلوقك ًايفن تداع ةلمجلا ريرفتلا ةزمه تقحل اذإ» :ينج نبا لوق اّمأو
 يه اهتاذب ةزمهلا هذه ّنأ ينج نبا دصق نوكي نأ دعبتسن «سانلل تلق تنأأ) :ىلاعت

 نم ترّيغ ةلمجلا ىلع ةزمهلا هذه لوخدب هنإ لوقلا اننكميو يفنلا تدافأ يتلا

 .ريرقتلا نم الدب يفنلا ديفت تحبصأف اهتلالد نم ترّيغ يلاتلابو ءاهميغنت ةقيرط
 ضعب نع مهثيدح ايانث ئف ةاحنلا اهمدختسا يتلا تاحلطسصملا نمو

 توصلا دمو منرتلا حلطصم .ميغنتلا قايس يف جردنت يتلا ةيوحنلا اياضقلا

 نأ ملعا» :هباتك يف هيوبيس لوقي ءشيعي نباو هيوبيس دنع اميسالو بيرطتلاو
 َّنأل فلألا مسالا رخآ يف تقحلأ تئش إف «هيلع ٌعَجفتم هنكلو وعدم بودنملا

 حرش يف شيعي نبا بهذي كلذ براقي ام ىلإو "!«اهيف نومنرتي مهنأك «ةبدنلا

 05 ا فلام ديس تنيفئادضكلا يدك قنا ةرظنا (1)

 ااا :99/85١ط «نانبل توريب :تاعوبطملل يملعألا ةسسؤم «باتكلا .ةيويببس رظنا 3

 -غع.1١-



 هنكل ءادنلا لوصف عم ركذ كلذلو وعدم بودنملا نأ ملعا» :لوقي ذإ لّصفملا

 امك بيجتسي ال هنأ ملعت تنك نإو هوعدت تنأف عجفتلا ليبس ىلع

 عقي ام رثكأو ارضاح هدعت هنأك عمسي ال ثيحب ناك نإو هب ثاغتسملا وعدت

 ثيحب اوعدم ناك املو «نهربص ةلقو نهلامتحا فعضل ءاسنلا مالك يف

 ةبدنلا يف كلسي ناك املو توصلا دمل (او وأ ايب) هلّوأ 2 اوتأ عمسي ال

 (7)«منرتلل ارخآ فلألا اوداز بيرطتلا بهذم حونلاو

 ّنآل ةبدنلا هب صتخمف او امأو» :ةبدنلا فرح يف شيعي نبا لوقي مث

 ."!«نيرضاحلا عيمج عامسإل هدمو توصلا عفر دارملاو ٌنزحو ٌعَجفت ةبدنلا
 دم .ءبيرطت) تاحلطصم مهمادختسا نأ تاسوبقملا هذه نم حضاوو

 هجوم ءادن ةبدنلا» نأل كلذو ةّيميغنت ةلالد ىلع يوطني (منرتلا ,توصلا

 بودنملا ةمظعب مالعإلا اهنم ضرغلاو هنم عجوتملا نم وأ هيلع عجفتملل

 ."7«هب ام لامتحا نع زجعلا وأ هتدش وأ هتيمهأ راهظإو

 ةغيصلا حيضوتلا ىلع حيرصتلا حرش يف يرهزألا دلاخ لعج دقو

 :اهنع لوقي ذإ عضولاب ال ةينرقلاب بجعتلا ىلع ةلاد «اسراف هرد هلل» ةّيعامسلا

 ('!«ةينرقلاب لب عضولاب بجعتلا ىلع لدت مل اهنأل رحنلا يف اهل بوبي مل امنإ»
 نأ دكؤت يتلا ةرابعلل ةّيميغنتلا ةروصلا راطإ نع جرخت ال ةينرقلاو

 .هريغ رخآ ارمأ سيلو يبجعتلا مالكلا اهب دارملا

 نأ اهنم صلختسن انلعجت ءريثك اهلاثمأو «ةّيبرعلا ءاملعل لاوقألا هذه

 دعاوق هل اولعجي مل نإو ؛مهمالك يف ةّيقطن ةقيقح نييوغللا ركف يف ميغنتلا
 .ىرخألا ةّيوحنلا اياضقلا يف اولعف امك ,ةددحم

 :ةرهاقلا «يبنتملا ةبتكم «توريب .بتكلا ملاع ءلصفملا حرش :شيعي نبا :رظنا )١(
. 

 .١7١/؟ :هسفن قبسلا ردصملا رظنا (؟)

 .29/4 :الب ,"ط ءرصم فراعملا راد «يفاولا وحنلا ءنسح سابع :رظنا (؟)

 .35/7” .حيضوتلا ىلع حيرصتلا حرش :يرهزألا دلاخ :رظنا (:4)

 -1 . هد



 :ةاحنلا ىدل .ًاّيفيظو :ميغنتلا مهف تارشؤم :؟ - ؛

 (ميغنتلا) ةّيتوصلا ةقيرطلا ىلع ةريثك تالاح يف ىنعملا مهف فقوتي
 نيب زّْيمي مل يديلقتلا وحنلاو» ةقوطنملا ةغللا ةسارد ةّيمهأ زربت انه نمو

 دق ةضاخب اهالفن امهنم لكل نأ نيح ىلع (ةقوطنملا ةغللا)و (ةبوتكملا ةغللا)

 ةقللا / نه هيمانقما زكر وحلا اذه إلي ةوحانش قع اريك افذلتخا فلظكت
 يرايعم ساسأ ىلع ةغللا دعاوق مق هنأ ًالوأ كلذ ىلع بترت دقو ../ةبوتكملا

 ثلاثو (طسوتم) كاذو (لاع) لامعتسا اذهف «يمييقت يلامج ساسأ ىلعو

 لد راسل ةكيععم# يعد هكا ريسفل ويدوم ا قالا صب وذل دكه وبر حيفا
 وأ ذاش هنأب لامعتسالا كلذ ىلع مكحلا مث نمو ؛هدعاوق مئالتل «ةعوضوم»

 .")«يوحن ريغ وأ يئانثتسا

 ضعب يوحنلا انثارت يف مدعن ال اننإ ذإ اقلطم سيل مكحلا اذه نكل
 انف لعلو مو قف ل هنو بناجلا اذه كاردإ ىلع لدت يتلا تاراشإلا

 ليوأت يف ةّيفطن ةّيئوص ةقيقح ميغنتلا نأ ىلع اهكضاو البلد :ئطويسلا هيوري

 لأس :لاق بتاكلا ليعامسإ نب ميهاربإ نع ينابزرملا انثدح» :لوقي ذإ ىنعملا

 :هدشنأو ؟ْبيع رعشلا اذه يفأ رظنا :لاقف ديشرلا ةرضحب يئاكسلا يديزيلا

 رهم رب هملا نوكيال ارهمُر_ سل نو قيال

 ىوفأ :لاقف .هيف رظنا .ءيديزيلا هل لاقف ءرعاشلا ىوقأ دق يئاسكلا لاقف

 هتوسنلقب يديزيلا برضف «ناك ربخ هنأ ىلع يناثلا رهملا بصني نأ دب ال
 0 ريم ةرينملا اقف أ دتبا امنا نا عويض نعيفلا ىو ةدحتس نأ انا لاقرب نضارألا

 اهبصن باوصلاو (رهم) ةملك عفر يف ادراو ًءاوقإ يئاسكلا ىأر دقل»
 يذلا يديزيلا هآر امل يئاسكلا نطفي ملو .هيأر يف ناكل اربخ اهرابتعاب

 راد «جهنملا يف ثحب «ثيدحلا سردلاو يبرعلا وحنلا «يحجارلا هدبع .د :رظنا )1(

 .؛/ :5١ا/5 توريب ؛ةضهنلا

 ةغللا عمجم تاروشنم هللا دبع دمحم ميهاربإ :حت ءرئاظنلاو هابشألا ءيطويسلا رظنا )١(

 .745/9 0١985 ةيبرعلا
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 ةلمج لعج يذلا ميغنتلا لق وأ فقولا وهو تيبلا ريسفت يف اديدج ائيش مدختسا
 نع اديعب اهل دهعي مل ايتوص اطم تذخأو قطنلا نيح اهيلع طغض يتلا - (نوكي ال)
 ."!«ثيدح نم اهلبق امل ديكوت يهف اهدعب ام نيبو امهنيب ةلص ال - قايسلا اذه

 ةقيرطو ةلمجلا ميغنت ةقالع مهكاردإ ىلع لدت يتلا ةحضاولا تاراشإلا نمو

 دورو نع هثيدح ايانث يف هيلامأ يف يرجشلا نبا هيلإ بهذ ام ىنعملاب اهتءارق

 يتايآب متبذكأ) :هلوقك اخيبوت نوكيو» :لاق امدنع كلذو هل ةنيابتم ناعمب ماهفتسالا

 هللاب نورفكت فيك - نوتحنت ام نودبعتأ - نونمؤت لطابلابفأ - ًاملع اهب اوطيحت ملو
 1 :قيكلا ظفلب اهأرق ْنَم ةءارق يف خيبوت يه كلذكو «...مكايحأف اتاومأ متنكو

 يف فالخلا ًالاثم ذخأن نأ نكميو ءيوحنلا ليوأتلا يف ميغنتلا ةّيمهأ زربتو

 حبصيف «مالكلا يف ماهفتسالا ةزمه فذح زوجي هنأ ءارقلا ركذ دقف «ماهفتسالا ةزمه

 هّبر ميهاربإ ىلتبا اذإو) :ىلاعت لاق «ماهفتسالا ىلع ىنعملا لديو رابخإلا ظفلب مالكلا
 .(١؟5 ةرقبلا) «يتيَّرذ نمو لاق ًامامإ سانلل كلعاج يَنِإ :لاق َنهّمتأف تاملكب

 0 5 نم وأ :ريدقتلاف

 ءارعشلا/(يلع اهتمت ٌةمعن كلتو) :ىلاعت هلوق ّنأ حضوأف شفخألا هعباتو
 ىلع ليلد الب ماهفتسالا ةزمه فذح دربملا ركنأو .('ماهفتسالا ريدقت ىلع ,5

 :ةعيبر يبأ نب رمع تيب نوكي نأ ركنأف ءفذحلا

 :يلالدو يوحنو يفرص مهفل لاحم ؛يوغللا توصلا فئاظو نمو «كشك دمحأ :رظنا )0(

 يحوت ةمغنب يئاسكلل تيبلا أرقف أطخلاب يئاسكلا عقوي نأ دّصقت يديزيلا نأ ىرأو ١.

 ةلمج دنع فقوب حيحصلا هيميغنتب تيبلا أرق تيبلا ىنعم وه لّوأ امدنعو ءانحل هب نأ

 .يئاكسلا نيبو هنيب ةسفانملا باب نم كلذو ؛(رهم رهملا) ةلمجب ءادتبالاو «(نوكي ال)
 ت يولعلا ةزمح نب يلع نب هللا ةبه تاداعسلا وبأ نيدلا ءايض) يرجشلا نبا رظنا (؟)

 516 ءالب «توريب ءرشنلاو ةعابطلل ةفرعملا راد .ةيرجشلا يلامآلا ء(اه ه:45)

 راد ةعبط ءراجنلا يلع دمحمو يتاجن فسوي دمحأ :حمت «نآرقلا يناعم :ءارفلا :رظنا (")

 .ل65/١ ١966: ةيرصملا بتكلا

 ىلع دمحمو كرابم نزام .د :حت «بيراعألا بتك نع بيبللا ىنعم :ماشه نبا :رظنا )5(

 7١0/١. :ثعبلا ةعماج تاروشنم «يناغفألا ديعس ةعجارم ءهللا دمح

 .ال/- ١-



 بارتلاو ىصحلاو لمرلا ددع هب تلقاهّبحت :اولاق مث

 .اهّبحت تنأ :اولاق مث ءىنعملاو «ماهفتسا ال رابخإ هنإ :ليق

 مهضعب راكنإ ماهفتسالا ةادأ لوح قباسلا ضرعلا يف هظحلن ام ّمهأ لعل

 (رابخإلا) ريرقتلا ىلع ةعيبر يبأ نب رمع تيب هتيؤرو ليلد الب ةزمهلا فذح
 دكؤي فالخلا اذهو ماهفتسا وه روكذملا رمع تيب ّنأ رخآلا مهضعب ديكأتو

 هذه َنأب ملسي نّمف «تيبلا ليوأت يف هيلع دامتعالاو ميغنتلا ةرهاظ دوجو

 ماهفتسالا لّوأت كلذل ماهفتسالا ةمغنب اهظفل ىلع لّوع ماهفتسا ةلمجلا

 دقف ريرقت اهنأ ىأر ْنَم اَمأ ءلوأو ىأر اميف قحم وهو ؛كلذ ريغ ءيش الو
 باوص» نيبأرلا "ذاك ]يآ هكلذ يف : قم. زهر «نورقتلا ةمْعَتَب :اهظنا
 ءاملعلا دامتعا انملع اننأ اميسالو «ةّيميغنتلا ةهجولا نم ٌعبان فالتخالاو

 ىلعو «ةّيوحنلا ةدعاقلا نيودت يف عامسلا ىلع تاليوأتلاو ءارآلا هذه باحصأ

 .ةقباسلا تاسابتقالا يف ةدراولا ةينآرقلا تايآلا ْسيقن كلذ

 زاجأ» يذلا ءركذلا قباسلا ءارفلا لوق يف اهسملن «ةمهملا ةيناثلا ةظحالملاو

 لديو رابخإلا ظفلب حبصي مدلكلا نإ لاق مث مدلكلا يف ماهفتسالا ةزمه فذح هيف

 يف رظنلا انعمأ ولو «ةروكذملا ةينآرقلا ةيآلاب دهشتساو ««ماهفتسالا ىلع ىنعملا

 ىوس ءءارفلا ركذ امك «ماهفتسالا ىنعم ىلع لدت ةنيرق ةيأ هيف اندجو امل لوقلا اذه

 ينآرقلا دهاشلا يف اضيأ هظحلن ام اذهو .ةلمجلا ىلع تعقو ةّيميغنت ةيتوص ةلالد

 ميدقت يف ةرهاظلا هذهب ءارفلا ساسحإ ىلع لدي اذهف .ءارفلا هضرع يذلا يناثلا

 ةاحنلا نم فورعم وه امك ءاّرفلاو .اهمساب اهّمسي مل نإو «ماهفتسالا ىنعم
 .ةّيوغللا ةرهاظلا ليجست يف (عامسلا) ةقوطنملا ةغللا اودمتعا نيذلا نيمدقتملا

 :ينج نبا ىدل تاكرحلا لطم :- 4

 ةريصقلا تاكرحلاب ةصاخ ةيلالد ةّيتوص ةرهاظ لطملا يف ينج نبا ىري
 نبا لوقي ةبدنلا ىلع ةلالدلل (ءايلا + واولا + فلألا) تاكرحلا لطمتو «ةليوطلاو

 يف توصلا ةلاطإ ىلإ ةجاحلا ةّوق ةبدنلاو ركذتلا نيب عماجلا ىنعملاو» :ينج
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 ةقنلاا ةزيلظم كنا دال توفل را يلعب لوز ادعت فتوح" ووكر

 يفي الو ءنّهصفقتني َنهيلع نوكسلا نأ تيلعو «اكقولا يف نوي اكويعلا ةلاكإو
 :كلوق كلذو «نهتلاطإ ىلإ العلو نمل ةيفوت فقولا يف ءاهلا ةيدعتلا رهن

 عباتلا ماقو ءاهتطقسأ تلصو ْنِإف ءفقولا يف ءاهلا نم دب الو ءهارفعجاو ءهاديزاو

 ."7«..هارمعاو ءاديزاو :كلوق كلذو ءاهماقم توصلا ةلاطإ يف اهريغ

 :هلوقب راكنإلا ةدم ينج نبا ركذ دقف ءراكنإلل تاكرحلا لطمت كلذكو

 :دمحم ينءاج يفو !هنيركبأ :أركب تيأر :لاق نم باوج يف كلوق وحن»
 راكنإلا ةدم تقحلأ كنأ كلذو !هينمساقأ :مساق ىلع تررم يفو «هينذمحمأ

 ناةيخ زل نيتك كالا بكف ءاق اووي تكلا كفوف ةنكاس ةلاحم ال يهو

 .")«ةرسكلا عبتتل ًءاي ةدملا نوكت

 ةدملا هذه نع ثذدحتي نيح يراكنإلا دملا نم ةلالدلا ينج نبا حصضويو

 :نيعضوم نم افلأ نوكت نأ اهب لاوحألا قلخأ ّنإ» :لوقي ؟اذام مأ يه فلأأ

 راكنإلا ىنعم هيف ديرأ عضوم هنأ كلذو .ةبدنلل هاضم راكنإلا نأ :امهدحأ

 ةبدنلا ةّدم تءاج امك :؛هركانتل ةرامأ كلذ لعجو هب توصلا لطمف .,بجعتلاو

 .عقاولا ثدحلاو ؛عجافلا بطخلا ركانتب اناذيإو «عّجفتلل ًاراهظإ

 رخآلاو .افلأ راكنإلا ةدم نوكت نأ يغبني كلذكف ,فلأ ةبدنلا ةَدم نأ امكف

 :هيخارتو هدمو ءتوصلا لطم وه امنإ ًاعيمج نيعضوملا يف ضرغلا نأ

 نود هب قحأ فلألاف كلذك رمألا ناك اذإو «كانه ثداحلا ىنعمل هيف داعبإلاو

 ءايناعل اثنا فوحأ و واو هناك اهني مافى نومك: نهم اهدا ايوتكأ

 اا قياسا رددطم» نطئادصخلا «ىنحج نبا ةوظنا )١(

 هنا رفألا ةعانس نم“ رظنا و كاقرا# :قباس را د «صئاصخلا ءينج نبا :رظنا (؟)
 ثيح. ءاهدعب امو 06 1/9/1: 546 قط: ءقشم ىلقلا ناد ءيواذنه نسح د حق
 .ةيحانلا هذه يف لوقلا لصف

 ”١684/7. :هسفن قباسلا ردصملا (*)
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 امل كلذ الولو .اهلبق ةرسكلاو ةمضلا عوقول ؛كلذ ىلإ تعد ةرورض نعو

 , "7«أدبأ افلأ تناك

 اراهظإ ةبدنلا ىلع هتلالد نيبو توصلا لطم نيب ينج نبا طبر ظحالن

 .دملا فورح يف عجفتلل

 :ينج نبا دنع توصلا سرج :ه - 4

 «توصلا صئاصخل هضرع يف ةّيعمسلا تافصلل ينج نبا مادختسا ظحالن

 امدنع قطنلا دنع قلحلاو مفلا لكشو ةلعلا تاوصأل هفصو دنع اضيأ كلذ ىرن لب

 اهعسوأو واولا مث «ءايلا مث ,فلألا :ةثالث اهجراخم تعستا يتلا فورحلاو» :لوقي

 يرجي يذلا توصلل فلاخم فلألا يف يرجي يذلا توصلا َّنأ الإ ,فلألا اهنيلأو

 يف يرجي يذلا توصلل فلاخم ءايلا يف يرجي يذلا توصلاو هواولاو ءايلا يف
 فلتخم لاوحألا ثالث يف قلحلاو مفلا دجت كنأ كلذ يف ةلعلاو .واولاو فلألا

 توصلا ىلع نيضرتعم ريغ نيتحتفنم اهعم مفلاو قلحلا دجتف فلألا امأ ؛لاكشألا

 0 ل ل
 كانه اذيعمتم توضلا'قوحف.ناينللا :نيلغ وع كلتخلا و

 امهنيب عدتو «نيتفشلا مظعم اهل مضتف واولا انآ و :لاطتنسا "!ان ةؤكقلا كلت لحاف

 قلحلا لاكشأ تفلتخا اًّملف .توصلا نحو «سفنلا هيف جرخيل جارفنالا ضعب

 كلذو ءردصلا نم ثعبنملا ىدصلا فلتخا ةثالثلا فرحألا هذه عم نيتفشلاو مفلاو

 را «وأ» واولا يفو «يإ» ءايلا يفو أ أ» فلألا يف كلوق

 لجألو» :لوقي (يانلا) ةيقيسوملا ةلآلاب قلحلا ينج نبا هبشي انه نمو
 يه يتلا ءاهعطاقم فالتخاب مجعملا فورح يف سارجألا فالتخا نم انركذ ام

 )١( :هسفن قباسلا ردصملا ١66/79.

 .دعابت :ٌجافت (3)

 نسح نع ًالقن (؛) و (؟) ناتيشاحلاو حتفلا يبأ دنع اريثك كلذك درتو ةدئاز انه :ام (؟)

 .بارعإلا ةعانص رس ققحم يوادنه
 3/١. :بارعإلا ةعانص رس (؛)

 تقكأ يح



 هيف جرخي توصلا نإف «يانلاب مفلاو قلحلا هّبش )ام ءاهئادصأ نيابت بابسأ
 نطو اف ةعتص يعي دال تنألا يف توصلا قري انك", اجتانمنلمأ .اليظنسف
 تفلتخا ,"المع نيب حوارو «ةقوسنملا يانلا فورح ىلع هلمانأ رمازلا

 توصلا عطق اذإ كلذكف ههبحاص هبشي ال توص اهنم قرخ لكل عمُسو ؛«تاوصألا

 تاوصألا هذه انعامتسا ببس ناك ةفلتخم تاهج ىلع دامتعاب مفلاو قلحلا يف

 ."!ةفلتخملا

 نبا دارأ امك هسرج وأ يوغللا توصلا ةفص نأ نيثحابلا نيب فالخ الو

 يف ينج نبا هدكأ ام اذهو ةيتوصلا لابحلا ةلضع ىلإ ءاوهلا زفح ىلع دمتعت ينج

 .قباسلا سوبقملا

 همتاخلا

 هبحاص يعدي ال ديوجتلا ءاملعو نييوحنلا ءارآ ضعبل ضارعتسا اذه

 ثارتلا ّنأ اهدافم ةقيقح راهظإ هفده ناك امنإو ء«ءيش لك هيف ىصقتسا هنأ
 تبصأ نإ كلذل ؛اهتيمهأ كردأ امك قغللا يف ميغنتلا ةلأسم كردأ دق يبرعلا

 .داهتجالا رجأ يبسحف تأطخأ ْنِإو ءركشلاو دمحلا هللف هيلإ تبهذ اميف

 اهيلع دمتعا يتلا خسنلا ىدحإ نم تطقس دق اهنأو اميسالو ةدئاز انه (ام) نأ ىرأ )١(

 .(١ا/) ةيشاح 8/١ ةعانصلا رس :رظنا .«ققحملا

 الانا نيلطت 11316: ومطوو ةففاااج زو "قولا :يفاطتسم مقاما نقالا ع انبض' كغ ىف قم
 ةملك نم رثكأ ةملكلا هذه عم ميقتسي مالكلا نأ ىرأو (هلمانأ) ةملك (هلمع) ةملك نم

 .يوادنه نسح .د ةثيدحلا ةعبطلا ققحم اهدمتعا يتلا (هلمع)

 18/١. بارعإلا ةعانص رس (")

1 





 نسما ماصفلا

 يبرعلا ثارتلا 4 (تلعفأو تلعف) بتك

 هلال دلاو جهنملا 4 ةسارد

 ةيثارتلا بتكلا يف (تلعفأو تلعف) ةرهاظ ةسارد ىلإ لصفلا اذه فدهي

 ةداملل اهلوانت جهنمو ءيوغللا ركفلا يف ءاهتميق ثيح نم ءانيلإ تلصو يتلا
 ءوض يف نيتغيصلا نيتاه لوح فالخلا ةسارد ةلواحم مث ؛ةسوردملا ةيوغللا

 .يليلحت يفصو جهنم ىلع نيدمتعم ؛ةرصاعملاو ةيثارتلا ءارآلا

 :ةيخيرأت ةحمل :الوأ

 نرقلا ةيادب عم روهظلاب انيعم اعوضوم جلاعت يتلا لئاسرلا نيودت أدب
 نمو ءأبتك اهومسأو :ةددحم تاعوضوم جلاعت لئاسر يهو ءيرجهلا يناثلا

 نبال (فويسلا)و (ليخلا) اباتك :مجارتلا بتك اهتركذ يتلا بتكلا كلت رهشأ
 ء(ه1١٠٠)ءارفلل (روهشلاو يلايللاو مايألا) :باتكو ء(ه5١٠) يبلكلا

 يف :اباتكو ء(ه١١7) ةديبع يبأل ولدلاو لحرلاو عرزلاو ليخلا :بتكو
 .اهريغو (ه57١7)يعمصألل شوحولا ءامسأو ؛حالسلا

 لاعفألا عمج ىلإ اهوزواجت لب .ءتاعوضوملا ىلع مهدهج رصتقي ملو
 «لعفأو لعفو «لاعفألاو سانجألا يف لئاسر ترهظف «ةغللا رهاوظو غيصلاو
 ةينبملا تاعوسوملا روهظل ديهمتلا لئاسرلا كلت تناكو .خلا ...دادضألاو

 مجعم لثم ءاقحال ترهظ يتلا تاعوضوملاو يناعملا بسح ةداملا عمج ىلع

 صصخملا مجعمو ؛.(ه7175) مالس نب مساقلا ديبع يبأل (فنصملا بيرغلا)

 .(ه545/4) هديس نبال
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 نهنشأ "نمو «لعقأو لغف“ قغيبصل :تدردأ .نثلا: ةيئازتلا :فيلاثلا :ترتك دقو

 ىنثملا نب رمعم ةديبع وبأو ء.(ه١١7) ءارفلاو .(ه5١٠) برطق .2لاهيفلؤم

 متاح وبأو ء(ه58:١:غ) تيكسلا نباو ,(ه"6 )يراصنألا ديز وبأو ء(ه"١ 1(

 نباو ء(هال١ ١)جاجزلا قاحسإ وبأو /(ه١51) بلعثو ء(ه" 55 ])يناتسجسلا

 اهنم انلصي ملو .مهريغو (ه5540)يقيلاوجلا روصنم وبأو «.(ه١75) ديرد
 يب باتكو «(تلعفأو تلعف)"/يناتسجسلا متاح يبأ باتك يه بتك ةثالث ىوس

 ("!يقيلاوجلا باتكو «('!(تلعفأو تلعف) :هسفن ناونعلا لمح يذلا "!جاجزلا قاحسإ

 «توريب ءرداص راد «ةيطعلا ميهاربإ ليلخ .د :حت «يناتسجسلل «تلعفأو تلعف :رظنا )١(

 .ققحملا ةمدقم 51-6 :1955: ف

 يف ناتسجس ىلإ بوسنم ء«يناتسجسلا يمشجلا ديزي نب نامثع نب دمحم نب لهس وه (؟)
 تبراق دقف .ةّيتكو ةلئاسرو ةتافلوُم اّمأ ه6 يفوت /5 رصبلا ليزنذ ناكو «ناسارخ

 :فحاصملا فالتخا :عابتإلا «لبإلا «تلعفأو كلعف ::ايمهأ :انؤم قيديكلا» اهنيواتع
 تاقبط :رظنا .دودمملاو روصقملا «ةّماعلا هب نحلت ام «نآرقلا بارعإ ءدادضألا

 راد «ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم :قيقحت «يديبزلا ركب يبأل «نييوغللاو نييوحنلا
 نبال «نامزلا ءانبأ ءابتأو نايعألا تايفو .45-54 ١999: ء”ط ءةرهاقلا ءفراعملا
 .7/.15؟ :19896 «توريب ءديمحلا دبع نيدلا ييحم :قيقحت «ناكلخ

 ناك «نآرقلا يناعم باتك بحاص جاجزلا يوحنلا قاحسإ وبأ لهس نب يرسلا نب ميهاربإ (؟)

 :هتافلؤم نم ء«ه١١71 ةنس يفوت «هيلإ بسنف «بدألاب لغتشاو هكرت مث جاجزلا طرخي
 خيرات :رظنا .ضورعلا باتكو «يفاوقلا باتك و «قاقتشالا باتكو «نارقلا يناعم باتك
 راد «ةرهاقلا «يجناخلا ةبتكم ,ءيدادغبلا بيطخلا يلع نب دمحأ ركب يبأ ظفاحلل :دادغب
 ْ .45 ١/ ”نامزلا ءانبأ ءابنأو نايغألا تايفو -3٠. 43/5: ركفلا

 ةكرشلا نع قشمد يف تردصو «يبهذلا دجام قيقحتب ىلوألا «نيترم باتكلا ققح (؛4)
 يكب, 5 4باوثلا دبع نادكمو: د: قيلحتي ةيناثلاو ماع عيزوتلل ةدحتملا
 اذه. .متعتمو :5:458: -ذيعسووب ىف: ةينيذلا ةفاقثلا :ةبتكم قع -كردصو ؛ىعيمتلا
 | : انحني ىف ةكيشفلا

 يف دلو «يقيلاوجلا روصنم وبأ نسحلا نب رضخلا نب دمحم نب دمحأ نب بوهوم وه (5)
 .ةيسرافلا ةغللا نم ةذوخأم (قلاوجلا) ىلإ ةبسن يقيلاوجلاو ,ه14551 ةنس دادغب

 نم برعملا) اهمهأو تافنصملاو بتكلا نم ديدعلا فلأ «ةيعوألا نم ءاعو اهانعم
 (تلعفأو تلعف - ضورعلا- بتاكلا بدأ حرش - مجعملا فورح ىلع يبنجألا مالكلا
 «ناكلخ نبال نايعألا تايفو :رظنا .دادغب ىف ء. ه4ه٠14 ةنس ىفوت دقو .اهريغو
 ٠ ."44 - 717/0 :قيقحت
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 ةريثك تافلؤم ّنأ ىلإ ريشن اننكلو .")(دحاو ىنعمب تلعفأو تلعف ىلع ءاج ام)

 يتلا تافلؤملا عم يفكت امبر ؛ةرهاظلا هذه تلوانت ًالوصف اهينارهظ نيب توح

 .فيلأتلا نم بناجلا اذه نع ةحضاو ةروص ميدقتل انتلصو

 :ةرهاظلا نم ةثالثلا ءاملعلا فقاوم :ًايناث

 بتكلا مدقأ نم )١50( يناتسجسلا متاح يبأل تلعفأو تلعف باتك دعي

 نيتاه فدارتب لئاقلا يأرلا ىلإ ليمي هباتك يف يناتسجسلاو ءانتلصو يتلا

 :هباتك ةمدقم يف هلوق يف هظحلن نأ نكمي ام اذهو «نيتغيصلا

 تلعفأو تلعف باب اذه .ءيناتسجسلا دمحم نب لهس متاح وبأ لاق»

 .("7«افرح افرح هنع هتلأس يعمصألا بيرق نب كلملا دبع نع دحاو ىنعمب

 ىلإ بهذ دقف «تلعفأو تلعف هباتك يف )١١"( جاجزلا قاحسإ وبأ امأ

 اهضعب يف نافلتختو «لاعفألا ضعب يف ىنعملا يف ناقفتت نيتغيصلا نيتاه نأ
 ىلع هباتك يف ثدحت نأ ناكف «ةيؤرلا هذه ىلع هباتك ىنب دقو ءرخآلا
 هب تملكت امو ءدحاو ىنعملاو تلعفأو تلعف ظفل ىلع برعلا هب تملكت ام

 .(7”فلتخم ىنعملاو تلعفأو تلعف ظفل ىلع برعلا

 تلعف ىلع ءاج ام» هباتك يف (ه ٠55)يقيلاوجلا روصنم وبأ امأ

 يف بهذي فلؤملا نأ ةرشابم انل رهظي باتكلا ناونعف «دحاو ىنعمب تلعفأو
 .ىنعملا يف امهقافتا ىلإ نيتغيصلا نيتاه نم اهراتخا يتلا لاعفألا

 :مهبتك يف ةثالثلا نييوغللا جهنم :ًاثلاث

 لالخ نم ةئالثلا نييوغللا دنع عبتملا جهنملا تامس ديدحت نأ نكمي
 :ةيتآلا تانراقملا

 )١( «قشمدب ركفلا راد نع تردصو «يبهذلا دجام هققح ١158 .

 )١( :يناتسجسلل تلعفأو تلعف 1

 .اهدعب ام و 50 :جاجزلل تلعفأو تلعف (؟)
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 ىنعمب تلعفو تلعف) نم ءاج ام ىلع يناتسجسلا باتك رصتقا - ١

 .("!هباتك ةمدقم يف .هباتك ةمدقم يف هيلإ راشأ ام وهو ء(دحاو

 تلعف نم ءاج ام ىلع لمتشا ذإ ةدام عسوأ ناكف جاجزلا باتك امأ

 ىنعملاو نيتغيصلا ىلع هنم ءاج امو ءدحاو ىنعملاو برعلا مالك يف تلعفأو

 ةغيص ىلع تأي ملو ةدحاو ةغيص ىلع برعلا مالك نم درفنا امو ؛فلتخم

 ىلع برعلا هب تملكت ام هيف ركذن باتك اذه» :هباتك ةمدقم يف لوقي ءىرخأ
 تلعفأو تلعف ظفل ىلع هب تملكت امو ءدحاو ىنعملاو تلعفأو تلعف ظفل

 .هدحو (تلعفأ) هيف ركذ امو ,هدحو (تلعف) هيف ركذ امو ءفلتخم ىنعملاو

 هتلاسر ترصتقا دقف يقيلاوجلا امأ .(7«تابطاخملاو بتكلا يف يرجي امم

 هضرع امل اراصتخا تناكف .دحاو ىنعملاو تلعفأو تلعف ىلع ءاج ام ىلع

 .قباطتلا ةجرد ىلإ لصي بابلا اذه يف جاجزلا

 ةفلتحملا تاقاقتشالا ركذب نايحألا نم ريثك يف يناتسجسلا ةيانع - ١

 ذإ .هب مزتلي ملو باتكلا ةمّدقم يف ُهدروأ ام ىلإ انه ةراسإلا ردجتو «ةملكلل

 لاقف +( لعافر يتحتم ةروأ 'ةقف 1١١ «ذحا و تعفو كلعفأ و كلف ناو اذهل لاق

 وخال نلع انهدحأ تلمح اذإ قوتونلا يي كف راطت#

 كلت تعونت دقو «ةيوغللا ةداملا ىلع دهاوشلا نم يناتسجسلا رثكأ -

 نآرقلاب داهشتسالا هالت مث «ىلوألا ةبترملا يف رعشلاب هداهشتسا ءاجف .دهاوشلا

 (“فيرشلا ثيدحلاب داهشتسالا اريخأو «لاوقألاو لاثمألاب داهشتسالاف «ميركلا

 داوملا ىلع ذخْؤُي ام وهو ءديدشلا زاجيإلا ىلع موقي ناكف جاجزلا جهنم امأ

 )١( :يناتسجسلل تلعفأو تلعف 727.

 )١( :جاجزلل تلعفأو تلعف 45.

 .37 :يناتسجسلل «تلعفأو تلعف (")

 /١51. :يناتسجسلل ءتلعفأو تلعف (؛4)

 ١/ :اهب دهشتسا يتلا ةينآرقلا تايآلا ددع «تايبأ 7٠١1 :اهب دهشتسا يتلا تايبألا ددع (5)

 .ثيدح ١١ :ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا 7١,. :لاوقألاو لاثمألا «ةيآ
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 زربيو داوملا يف لصفُي ناك يذلا يناتسجسلا جهنم فالخب اهلوانت يتلا
 ءاتلاو ءابلا باب داوم تدرو ًالثمف ؛ثلاثلا مسقلا يف جاجزلا دنع راصتخالا
 كلذ نمو «ءدحاولا رطسلا دعتي مل باوبألا ضعبو ؛ةدحاو ةحفص يف ءاثلاو

 كيت و: «هيج ماقأ "اذإ هدي: اهو. .ناكملاب لحرلا هت»: ةهلرق .لاكلأ :ليبس يلع
 رربي ام اذهو .ءاتلا باب يف جاجزلا هدروأ ام اذهف .")

 ةقيرط يقيلاوجلا عبتا دقو ."/ةيوغللا هداوم يف اهدروأ يتلا دهاوشلا ةلق

 دهاوشلاو ةيوغللا ةداملا يف راصتخالاو زاجيإلا ىلع هباتك ماقف جاجزلا

 .اهسفن ةيوغللا داوملا ضرع يف يجاجزلا عم هباشتف ءاهيلع ةضورعملا

 ةفويش 'ءازأ قاييت قلض»تليقأ وت كلغفا ةئاتك ىف ىتاكنجتلا ضرحي “4

 مالك نوفا ىلإ ةراشإ «لاق» :هلوقب يعمصألا مالك هب أدبي ام ٌرثكأو

 ."7«... ةئرُدلا تننك برعلا رثكأ لوقي :لاق» :هلوقك هخيش

 جهن لاقُي :ديز وبأ لاق» :لوقيف هيف يعمصألا ريغل ًامالك لقن ام اذإف

 .(7«سنوي لاق كلذكو قلخو جهن لاقُي ةديبع وبأ لاق كلذكو قلخو

 اهدعب دراولا نوكي نأ بلاغلاف «لاقُي» :ةلوق عضاوملا ضعب يف ىرنو
 امأ 7"2«ثرهم بكرأو ُهرهم بكر :لاقُيو» :هلوقك /يناتسجسلا مالك نم
 فاتكت قلل وهو دا رقاق ال اف حفص ٠ ىلا عارألا شفني ١1 نك عاكلا
 انايحأ هنإ لب يعمصألا لاؤسب رختفي ناك يذلا يناتسجسلا نع اريبك افالتخا

 ناكو .خويشلا نم هريغ نيبو هنيب يرجت يتلا تارظانملا ركذي ناك

 «بصلنن ثنا اذإ :مانسلا

 )١( :جاجزلل تلعفأو تلعف ١41.

 «تايآ " :اهب دهشتسا يتلا ةينآرقلا تايآلا ددعو ءاتيب ١" :هباتك يف ةيرعشلا دهاوشلا ددع )١(

 .قيقحتلا سراهف ىلإ ةدوعلا نكمي اهعضاوم ةفرعمل .طقف دحاو يوبن ثيدحب دهشتساو

 .727 :يناتسجسلل تلعفأو تلعف (؟

 .78؟ :يناتسجسلل تلعفأو تلعف (:

 .567 :يناتسجسلل تلعفأو تلعف (5

 .7 :يناتسجسلل تلعفأو تلعف (؟1
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 ًاقّيضمو روهشملا دّيجلاب اعلوم» ناك هنأل يعمصألا يأر نّيبت ىلع اصيرح
 او اميف

 ضعب ىلع اهضعب حيجرت وأ ءارآلا دقن ىلع يناتسجسلا جهنم ماق - ه

 هجولا اذهو» :هلوق لثم نم كلذ ىلع ةلاد تاحلطصم مادختسا لالخ نم

 :هلوقك .(رثكأ) حلطصم لمعتسي حيجرتلا دنعو ,"7«هيف فالتخا ال يذلا

 يتلا ءارآلا ضعب فيعضت دنعو ."7«عنوملا نم مالكلا يف رثكأ عنايلاو»

 حلطصم مدختسيو 0 مالكلا اذهل ئجي ملو» :لوقي اهيلع دهاوش ال

 جاجزلا نأ نيح يف ."* )«هترطقأ وه امنإ .هترطق لاقُي الو» :هلوفك (لاقُي الو)

 لضفألا امهيأ نيتغيصلا دورو دنع امهييأر ايدبي انوكي مل يقيلاوجلاو

 ةريثك عضاوم يف دروي ناك ذإ ,يناتسجسلا لعفي ناك ام فالخب «ءنسحألاو
 يوغللا هفقوم وأ هيأر ىلع لدت ةحضاو تاحلطصمب هتاحجرت

 مهو حيحصت وأ سبل ةلازإ يف وأ «ةداملا ىلع مكحلا يف هدامتعا - ”

 كيخب»يفستمأل | هاك عم هراوح قايس يف هظحلن ام اذهو ءعامسلا ىلع

 لاقيفأ :تلق ؛ةقرطُم يهف لعنلا تقرطأ :لاقيو» :ًارقنف ؛هيلع درلا يف فطلتي

 ْبقعي متاح ابأ ُدجن ,("7«فيفختلاب اهتقرط نكلو ال :لاقف - ديدشتلاب - اهتقرط

 ."7«هريغ دحأ نم ُةعمسأ ملو «كلذ لاقُي الو» :هلوقب
 يف رهاوظلا مهأ نمف ف «يمجعملا بيوبتلل يناتسجسلا باتك دقتفا - ا/

 ل ا فورح َّبسح لاعفألا داريإب همازتلا مدع هباتك

 .ققحملا ةمدقم نم ” :يناتسجسلل تلعفأو تلعف )١(

 .24 :يناتسجسلل تلعفأو تلعف )١(

 .24 :يناتسجسلل تلعفأو تلعف (؟)

 .725 :يناتسجسلل تلعفأو تلعف (4)

 .14 :يناتسجسلل تلعفأو تلعف (6)

 ١537. :يناتسجسلل تلعفأو تلعف (1)

 /١51. :يناتسجسلل تلعفأو تلعف (0)
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 لعل» :لاق يذلا باتكلا ققحم هيلإ بهذ ام ىلإ كلذ ليلعت يف ليمنو
 .("7«متاح يبأ دهع يف ًافورعم بيوبتلا نكي مل ُهنأ ىلإ ٌدئاع كلذ

 يه باتكلا اهب مستا يتلا ةمهملا ةزرابلا ةمسلاف ءجاجزلا باتك امأ

 لوانت «ماسقأ ةثالث يف هباتك لعج دقف ؛هجهنم ةقد زربي يذلا «ميسفتلاو فينصتلا

 (تلعفأو تلعف) ظفل ىلع برعلا هب تملكت ام باب :لوألا مسقلا :لوألا مسقلا يف

 باوبأ عسوأ وهو «فلتخم ىنعملاو برعلا هب تملكت ام مث ءدحاو ىنعملاو
 يناثلا مسقلاو .يئابفلألا بيترتلا ىلع هباوبأ داوم بيترت يف دمتعا دقو «باتكلا

 ةنناسف دف خلاك ةقو ؛يمجعملا بيوبتلا يف قباسلا جهنلا هيف دمتعا باتكلا نم

 نود تلعفأ هيف ريتخا امو ؛تلعفأب هيف ملكت ام باب :ناونع لمح ءاباب نيرشعو

 تلعف هيف ريتخا امو «تلعفب هيف ملكت ام باب وه باتكلا نم ثلاثلا مسقلاو . تلَعَف

 نايحألا بلغأ يف يعاري ناك يناتسجسلا نأ ىلإ ةراشإلا ردجت نكل .تلعفأ ىلع

 ةيادب يف ننكأ 1 نق دع الكم ا ذينق اهقاوب يذلا ظافلألل يناعملا براق

 ىمح حرشب اهعبتيل ")(هتنص ءيش لكو ةيراجلاو ةّردلا تننك) ًالئاق هتطوطخم

 (*!لاوزلاو ىلبلا ىنعمب ّحم وهو امهضقاني امب عباتي مث ىنعملا يف اهبراقت يتلا
 امك باوبألا ةيادب يف سيلو ؛(”)ءايلا لبق ةزمهلا فرح لعج هنأ رظنلا تفلي اممو

 أدبت يتلا تاملكلا بيترت دنع هنأ رظنلا تفلي امك .دعب اميف مجاعملا وعضاو لعف

 باب يف الثمف) ثلاثلا و يناثلا نيفرحلا بيترت عاري مل هباب يف نّيعم فرحب

 )١( :يناتسجسلل تلعفأو تلعف 28.

 )١( :يناتسجسلل تلعفأو تلعف 55.

 1 :يناتسجسلل تلعفأو تلعف (؟)

 .27 :يناتسجسلل تلعفأو تلعف (4)

 فرحب أدب دقو ١7١« :ءايلا بابو ء1١-59١70 :ةزمهلا باب :جاجزلل تلعفأو تلعف (5)

 6٠. :ءايلا
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 هدمتعا ام نأ ىرن .")(اذكهو ...(قرب) مث (أدب) مث (لب) مث (رشب) ب أدب ءابل
 يف هسفن جاّجزلا جهنم وها (تلعفأو تلعف ىلع ءاج ام) هباتك يف َيقيلاوجلا

 دحاولا ىنعملا يف جاّجزلا ا ا هجهنم ىفتسا هنإ يأ ؛طقف ةقفتملا يناعملا

 ةيسنلاب ”بمجتملا «ديندصتلا ىلإ قوكي ام ايزقا فيهن هياعك :نف ودام يدكلتو
 يتغيصب لاعفألل ةقفتملا يناعملا سرادلا نهذ نع بيغي ال ىتح لاعفألا ىلإ

 .("7(تلعفأو تلعف)

 ةيوغللا داوملا ضعب يف هليم يناتسجسلا باتك ايانث يف ٌدجن اّممو - ١
 ُهاعد يذلا رمألا - يقيلاوجلاو جاجزلا دنع هظحلن مل ام وهو - ُدارطتسالا ىلإ

 هيف ئطخت امع هثيدح لثم ءاهرهاوظو ةغللا لئاسم ضعب يف ضوخلا ىلإ
 وذو «هطرلا ةقوتطيف قيقملا يف قوظلعي ةماعلا جوي ةهلوق يف( ةئاغلا
 7 سيو دق: ام نقيشحلا انينا أظح

 تاساردلا ءوض يف ةرهاظلل يلالدلاو يفرصلا ريسفتلا :ًاعبار
 :ةرصاعملاو ةيئارتلا

 :ةيثارتلا تاساردلا ءوض يف -أ

 نيذلا انؤاملع امأ ءيلالدو يفرص نيبناج نم ثارتلا يف انؤاملع اهلوانت

 نم اهل امل (لعفأو لعف) ةرهاظب مهمامتها زكرت دقف ءيفرص بناج نم اهوسرد

 (ه١4١)هيوبيس مهتمدقم يف ناكف ةيبرعلا يف موزللاو يدعتلا يترهاظب ةلص
 (يضاملا لعفلا يف تلعفأو تلعف قارتفا باب) هامسأ هباتك يف اباب دقع يذلا

 سلجو جرخو لخد :لوقت» :هركذ اّممو «نيتغيصلا نيب قيرفتلل ةلثمأ هيف ضرع
 ."!«هسلجأو هلخدأو :هجرخأ :تلق اذه نم ءيش ىلإ هرّيص هريغ ّنأ تربخأ اذإف

١ 

١ 

0 

 ع

 .ه١١ -ه٠ :جاجزلل تلعفأو تلعف

 نا يقيل وحلا :كلاعفا وب كفلطف
 . ١ هم :يناتسجسلل تلعفأو تلعف

 ةبتكم «نوراه مالسلا دبع :قيقحت «(نامثع نب ورمع رشب وبأ) هيوبيس «باتكلا

 .هد/4؛:م١ ,ىط «ةرهاقلا «يجناخلا
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 اذإ لعف ىلع نوكي ام رثكأف» :لاق امدنع ةيدعتلا ىنعم هيوبيس نّيب دقو
 ()«تّلعفأ ىلع هنم لعفلا ىنبُي كلذ يف هلخدأ هريغ نأ تدرأ

 ىذعتي امدنع لعفلاو .هسفنب ىدعتي امدنع لعفلا ةلالد نيب قرف مث
 ىلع ةلثمأ دروأف ءدمحأ نب ليلخلا هذاتسأ يأر نم اديفتسم ؛(لعفأ) ةغيصب

 هتدرط اّمأو» «هتنزحأو هتنزحو هتنتفأو هتنتفو هتدرطأو هتدرط :ةيدعتلا كلت

 كنأ» :دمحأ نب ليلخلا ريسفت لقن مث .«ابراه اديرط هتلعج :هتدرطأو «هتيّحنف

 اننا . انك انتاف :ةتلطحو ديوك هةلكح :لوقت نأ درت مل هتنزحو هتنتف تلق ثيح

 نازك هنن كارت : لوقت نأ فد .كانكل و تاكا هعلطح ةيكرأ :ةثلخنأ :تلق نيح

 .(7«ًالحك هيف تلعج يأ «هتلحك تلق امك هتنتف تلقف «ةنتفو

 لمحت تراص ةزمهلا تلخد اذإ لعف نأ نيتغيصلا نيب قورفلا نمو

 ا ل ةديدج ةلالد

 ا ا ءام هل تلعج ا ايو هو

 نيب يلالدلا هقيرفت رهظت يتلا ةلثمألا نم اددخا يوني نكأل قف

 .ةزمهلا ةدايز نم ةلصاحلا ةروريصلاو ةيدعتلا ةلالد راهظإلو «نيتغيصلا

 :اهنم ركذن

 ائيش تكرت كنأ تربخأ اذإ حعأو ءالفاغ ترص يأ 0

 و نع

 اذإ هرصبأو ءاريصب ناك امو رصب» :لاقف رصبأو رصب نيب قرفو
 .(0) «هيلع هتيؤر تعفو يذلاب ربخأ

 .55/4 :هيوبيسل باتكلا )١(
 .ه5 /4 :هيوبيسل باتكلا (؟)

 ,. 4 :هيوبيسل باتكلا )2

 1١/4. :هيوبيسل باتكلا (4)
 .57/4 :هيوبيسل باتكلا (5)
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 ةلادلا لعفأ تالالد رّركف .هيوبيس جهن ىلع (ه١17؟54) مالس نبا راسو

 ًايدعتم (لعف) ةغيص ىلع ءاج ام ىلع زكرو')ةروريصلاو ةيدعتلا ىلع
 ميغلا عشقأ وحن (هتلعفو ئشلا لعفأ) :هناونع لعج باب يف امزال (لعفأ)و
 مقرا رجلا فرحب (لعف) يثالثلا يدعت دنع فقوو ."/حيرلا هتعشقو
 (7(هب تلعفو ءيشلا تلعفأ) :ىّمسم تحت هدقع يذلا بابلا يف «هسفنب

 يف ةنونيحلا ىلع (لعفأ) ةلالد يف لوقلا (ه715) ةبيتق نبا لصفو

 بكئرأ :كلذ ىلع اهركذ يتلا ةلثمألا نمو (كلذ هنم ناح ءيشلا لعفأ) باب

 اوفطقي نأ ناح :ُموقلا فطقأو ءٌمركلا فطقأو ءغرزلا َدصْخأو ءُرْهُملا

 !"!مهمورك اوفطقي نأ ناح :ٌموقلا فطقأ مهّمورك
 قرط تعونتو يناعملا هذه نوقحاللا نويوغللاو ةاحنلا لقانتو

 (*)اهل مهلوانت

 دقف «ةيلالد رظن ةهجو نم ةرهاظلا هذه اولوانت نيذلا نويوغللا امأ

 .هيف امهفالتخا وأ ىنعملا يف نيتغيصلا نيتاه قافتا دنع اوفقوت

 يأر «؛ىنعملا يف امهقافتا ىلإ تبهذ يتلا ةيوغللا ءارآلا مدقأ نم لعل

 :هلوق أرقنو «هيوبيس هنع هلقن يذلا (ه١7١) يديهارفلا دمحأ نب ليلخلا

 معز ءاتفلتخا نيتغللا ّنأ الإ دحاو امهيف ىنعملا تّلَعفأو تلعف ءيجي دقو»

 ىلع هنونبيف فلألا موق هب قحليو تلعف ىلع موق هب ءيجيف ليلخلا كلذ

 «يديبعلا راتخملا دمحم .د :قيقحت ءمالس نب مساقلا ديبع وبأ ءفنصملا بيرغلا )١(

 ء؟ط «سنوت :عيزوتلاو رشنلل نونحس راد «نونفلاو مولعلاو بادآلل يسنوتلا عمجملا
 555/١. :رظنا : م15

 554/١ فئصضنلا بيرغلا (؟)

 556/١. :فنصملا بيرغلا (")

 .44/ :خيرات الب «توريب «ةلاسرلا ةسسؤم «يلادلا دمحم :قيقحت «ةبيتق نبال ءبتاكلا بدأ (:)

 ةيطع .د «ةيفرص ةيلالد ةسارد تلعفأو تلعف :باتك ىلإ ةدوعلا نكمي قايسلا اذه ىف (5)

 131 نه دبل
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 دئاع كلذ نأ ئلإ ادنتسم ىنعملا ىف امهقافتا لوبق ىلإ ليمي ليلخلاف .' ١ «تّلعفأ

 .انهلامكتسا يف هيرذلا تاجهل نيب فالخلا ىلإ

 نع (ه١751)بلعث هلقن ام «ةلالدلا يف امهقافتا ىلإ تبهذ يتلا ءارآلا نمو

 .")7«تلعفأ هيف تعمس دقو اّلِإ تلعف ءيش يف تعمس املق :لوقي ناكو «يئاسكلا ًاملع

 بيطلا ابأ عفد ام وه ةفوكلاو ةرصبلا ين يتسردم نيب فالخلا نوكي امبرو

 لهأ هيف لخدي ال بلعث هركذ يذلا عامجإلا اذهو» :ًالئاق هيلع 0 يوغللا

 عامسلاف 0 تعمس) ةظفلب أدبت 0 نع 0 0 نإ نإ 1:8 ويضبلا

 كاذ ريسفت لالخ نم ىنعملا يف قافتالا ريربت ىلإ ءارآلا ضعب تبهذو

 لدعت دف يتلا ةيوغللا ةعامجلل لامعتسالا يف يوغللا روطتلا راطإ نمض لخادتلا

 نبا هاور اميف هسملن نأ نكمي ام اذهو ىرخأ ةغيص ىلإ ةلمعتسم ةغيص نم

 دق ميدق مااك :ينيضم» :لاق يذلا ءالعلا نب ورمع يبأ نع (ها"ك١) ديرد

 1 خللا وه ينتضمأ نأ دارأ هنأكو» :هلوقب كلذ ديرد نبا رسف مث «كرت

 ىلإ (لعفأ) لامعتساو زاجحلا ىلإ (لعف) ةغيص لامعتسا اوبسن دقو

 يف قافتالا ريسفت يف يأرلا اذه ىلإ (ه757) ينج نبا دنئسا دقو ."لميمت

 5١/4. :هيوبيسل باتكلا )١(

 ,ةرهاقلا «ميهأ ربإ لضفلا ؤبأ دمحم :قيفحت .ءيوغللا بيطلا وبأ «نييوحنلا بتارم 6

 . 20 ال/7 هه

 ملعلا راد «يكبلعبلا يرزمر :قيقحت ءديرد نب نسحلا خرب دمحم ركن وي .ةغللا ةرهمج (؛)

 . ١: ١/خ ١ ة1ملاإ/ ىثنط «توريب «نييالملل

 دبع يحاض ء«ةيفصو ةّيخيرات ةسارد ميمت ةغل :رظناو «5 :جاجزلل تلعفأو تلعف رظنا )هز

 :رظناو .5"١5:م1185 ءةرهاقلا «ةّيريمألا عباطملا نوؤشل ةماعلا ةئيهلا «يقابلا

 ءايبيل «باتكلل ةّيبرعلا رادلا ءيدنجلا نيدلا ملع دمحأ .«ثارتلا يف ةيبرعلا تاجهللا

 ا اا واو

0000 



 دقو ,'!(تاغللا بكرت) هتيمست ىلع حلطصا ام نمض نيتغيصلا نيب ىنعملا
 يف اهركذف ءصئاصخلا هباتك نم باب ريغ يف ةيضقلا هذه دنع ينج نبا فقوت
 نيب عمجلا يف» :باب يفو « ,")«ادعاصف ناتغل همالك يف عمتجي حيصفلا» :باب
 .فيعض نيهجولا دحأ نأ ينج نبا ملسيو ؛"7«دحاو دقع يف ىوفألاو فعضألا

 نيك نب نعاشلا لوق ىلع هقيلفت يف ةدححلب لأ قكتي امااو

 ملسم لك ىلق دق ىحضأف ًاديعس 02تنتفأ سمألاب يهل ينتنتف نئل

 «نتفأل ًادهاش تيبلا دشنأ امل يعمصألا نإ ىتح «نتفأ نم ىوقأ نتفو»
 فعضلا نم اريثك مالكلا يف نأ عفدن انسلو .. دق دل تير وتحب كلل
 عمجلا برعلا ةزاجإ يرن نأ انه انضرغ امنإ اف طقم اك وانتم نم تفس: اهناف

 .(7«أحيحص رظنلا نم اهجو كلذل نإو ءدحاو دقع يف هفيعضو مالكلا يوق نيب

 ةيوقلا :نيتغللا نيب عمجلا يف ةمكحلا هجوو»:هلوقب امهلامعتسا رربي هنأ الإ
 - هلاوحأ تتوافت نإو - مهمالك عيمج نأ كورُب نأ :وه دحاو مالك يف ةفيعضلاو
 دقو مهتيأر اذإ كنإ ىتح كاذب كوسنؤيلو معن . .مهسوفن يف تباثو ؛مهنم ركذ ىلع

 حدقي ملو «هوبنجتي ملو هوماحتي ملو دحاو دقع يف فعضي امو ىوفقي ام نيب اوعمج
 يوقلا ىلإ هممضت ملو هسفنب امهنم فيعضلا تدرفأ اذإ تنك ءامهفعضأ يف امهاوقأ

 اا ا ل

 ريظنو» :لوقيف ؛نيتغيصلا نيتاه لوبقل ًافيرط ًالاثم ينج نبا مّدقي مث
 امهنم بيجنلا ةباجن هعنمي الف ءكلذ نم رثكأ وأ نانبا هل نوكي ناسنإلا اذه

 (7١«كلذ ىلإ جاتحا اذإ ءدحاولا ماقملا يف امهنيب هعمجو ءامهنوذأب فارتعالا

 ةعابطلل ىدهلا راد ءراجنلا يلع دمحم :هققح ءينج نب نامثع حتفلا وبأ ءصئاصخلا )١(
 5374/١. :خيرات الب ؛,1ط ؛توريب ءرشنلاو

 720/١”7. :ينج نبال صئاصخلا (؟)

 .714/7 :ينج نبال صئاصخلا (؟)
 "6 0 نبال صئاصخلا (:)

 1/6 ينج 'نبآل نطئادضخلا (8)
 .81/8 /” :ينج نبال صئاصخلا (1)
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 نأ يف ءةدحاولا ةغللا يف نيتغللا دورو صئاصخلا هباتك يف رّربيو

 ةليبق نم ىرخألا دافتسا هنإ مث» نيتغللا ىدحإ لصألا يف رعاشلا ةغل نوكت

 لاصتاو ةدملا لوطل تقحلف ءاهل هلامعتسا رثكو هدهع اهب لاطو ىرخأ

 ."7«ىلوألا هتغلب اهلامعتسا

 ودبيو «ىنعملا يف امهفدارت ضفر ىلإ بهذ نييوغللا نم رخآ اقيرف نكلو
 يف كلذ ىلإ يشرقلا راشأ دقو لاعفألا ضعب يف امهقافتا اوضفر دق نييرصبلا نأ

 ,ةتبلا تقلع اوزيجي ملو «هتقلغأ الإ نويرصبلا ىبأو هتقلغأو بابلا تقلغ» :هلوق

 ."/«تراسف اهترس اَّلِإ نويرصبلا ىبأو ءاهتيرسأو ةبادلا ترس ليقو

 يف مهولا ىلإ هدرو امهنيب فدارتلا (ه15454) تيكسلا نبا ضفر دقو

 قطنملا حالصإ هباتك يف ركذ دقو ءىرخألا لدب نيتغيصلا ىدحإ مادختسا

 اممو .تلعفأب نوملكتيف «ةماعلا هيف طلغت امم تلعفب هيف ملكتي امم ىتش ةفئاط

 ."7تلعفب ةماعلا هيف ملكتي امم تلعفب هيف ملكتي

 اميسال نيتغيصلا نيتاه فدارت (ها7) هيوتسرد نبا ركنأ دقو

 :لاق امدنع «ةدحاو ةغل ىلع نادرت امدنع

 ءدحاو ءانب ىلع انوكي مل امك ءدحاو ىنعمب لعفأو لّعف نوكي الو»
 تلتخي نأ .ناحمك ةدحاو قل قم امان «نيتتلعم. :نيتنل ف كلذ عض نأ الإ
 اوعمس امنإو «نيّيوغللاو نيّيوحنلا نم ريثك ُنظي امك ءدحاو ىنعملاو ناظفللا

 ىلعو ءةفلتخملا اهيناعم نم اهسوفن يف امو ءاهعابط ىلع ملكتت برعلا
 قورفلاو هيف ةلعلا كلت نوعماسلا فرعي ملو ءاهفراعتو اهتاداع هب ترج ام
 كاد نم :ليوانلا اذه هيفوعلا» لك اول واكو. هدهاو“ دعس .اميدأ ودق: نهنيب
 يف مهيلع اوئطخأ دقف ءبرعلا نع كلذ لقن يف اوقدص دق اوناك نإف «مهسفنأ

 )١( :ينج نبال صئاصخلا 9190/١؟؟.

 )١( .ةرهاقلا ءيشرقلل ءبرعلا راعشأ ةرهمج 1١551: ”555/7.

 دمحأ :قيقحت «تيكسلا نباب فورعملا قاحسإ نب بوقعي فسوي وبأءقطنملا حالصإ (؟)
 .؟70/- 556 :ةرهاقلا ءفراعملا راد ءنوراه مالسلا دبع «ملاس دومحم
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 ءانّيب امك نيتنيابتم نيتغل ىلع الإ بابلا اذه نم ٌءيش ءيجي سيلو ... مهلوأت
 ركذي حيصفلا حيحصت هباتك يف هارن كلذل ."7«نيفلتخم نيينعم ىلع نوكي وأ
 .نيتغيصلا نيتاه ىلع تءاج يتلا ظافلألا نم ريثك نيب ةيلالدلا قورفلا

 عيمج نأل» .ىنعملا يف امهقافتا (ه*١37) هيولاخ نبا ركنأ كلذكو

 هسلجأو ديز سلج لثم هريغ هلعفأو ءيشلا لعف :لاقي نأ برعلا مالك
0000 

 نيب قيرفتلا يف هيوتسرد نبا جهن نييوغللا نم ريثك جهتنا دقو
 مجاعملا تعبتا مث ."(ه5785) يذابارتسالا يضرلا مهنمو نيتغيصلا

 نيتاه لامعتسا عم لماعتلا يف ةدع تاحلطصم ةيلاتلا ةيوغللا بتكلاو

 :لاقُي :بلعث لاقو» :(ه:737) يرهوجلل حاحصلا يف ءاج ام اهنم «نيتغيصلا

 لعج دقف .(7«فلأ ريغب ينتضم لوقي ىضم نَّم ناكو :لاق .حرجلا ينتضمأ دق

 .(ينتضم) لامعتسا ةيوغللا ةعامجلا تكرت نأ دعب يوغل روطت (ضمأ) لامعتسا

 ناتغل ضمأو ضم ّنأ» :مهضعب نع (ه578)يرشخمزلا لقنو

 ."7اكطمأ اهدنوقلا

 نوؤوشلل ىلعألا سلجملا «فاقوألا ةرازو «باوتلا دبع ناضمر ةعجارم «نوتخملا

 ,الء 2 ةيمالسإلا
 ءراطع روفغلا دبع دمحأ :قيقحت «هيولاخ نب دمحأ نب نيسحلا ءبرعلا مالك يف سيل (؟١)

 ,.165 :9١1ا/4 ىتط .ةمركملا ةكم

 .ال١/5آ ١: «توريب .ةيملعلا بتكلا راد .هقافرو نسحلا رون

 ملعلا راد ءراطع روفغلا دبع دمحأ ءيرهوجلا دامح نب ليعامسإ رصن وبأ ءحاحصلا (:4)

 . ضضم :ةدام :: 1/ ءعط «توريب «نييالملل

 «يدماغلا ميهاربإ :قيقحت ءيرشخمزلا ورمع نب دومحم مساقلا وبأ ءحيصفلا حرش (5)

 .457 ١/ :ها١41١ا/ .ةّيدوعسلا ةّيبرعلا ةكلمملا

 ا



 تاغل نم ةغل اهنأل «نيتغيصلا ىدحإ ضفري ال يرشخمزلا نأ ظحالن

 لضفي يذلا ءارفلا يأر انل مدقي ناك نإو «لامعتسالا ىلإ ليمي وهف ءبرعلا

 .(ضمأ) يهو امهنم حصفألا

 باوصلاو أطخلا تاحلطصم مادختسا ىلإ (ها/١١) روظنم نبا لام دقو

 هلوق يف ظحلن امك «نيتغيصلا نيتاه ىلع ةدراولا لاعفألا ضعب عم لماعتلا يف

 أطخلا اذه لازي امو «نالف يندعوأ» :لوقتو ؛ئطخت ةماعلا» :(دعو) ةدام يف

 ."7«قارعلا ماوع ةغل يف ًاّيح

 فعضألا ةغللا راشتنا يف ببسلا لعج ىلإ (ه١١14) يطويسلا بهذو

 فرصأ» :مهلوق وحن ةيراج أطخلاب مهتنسلأ تراصف اهل نيدلوملا لامعتسا وه
 1" !كاورض: ةفاويضلاو ذك كانغ هللا

 :نيرصاعملا نييوغللا ءارآ ءوض يف - ب

 هذه اولوانتف نيقباسلا انئاملع جهن ىلع نورصاعملا ةغللا ءاملع راس

 دنع فوقولا هلالخ نم اولوح يلالد بناج نمو ءيفرص بناج نم ةرهاظلا
 ءارآلا نأ ديفي مهتاسارد نم هيلع انعلطا ام بلغأ نأ قحلاو .ةرهاظلا هذه بابسأ

 ةجيدخ ةروتكدلا ةسارد يف ظحلن امك «ءامدقلا ءارآ دعتت مل يفرصلا بناجلا يف

 ةساردو ؛"!ناسمشلا ميهاربإ ةساردو ؛('7شالش هط مشاه ةساردو ,")يثيدحلا

 «توريب ءرداص راد ءروظنم نب مركم نب دمحم نيدلا لامج لضنفلا وب «برعلا ناسل )١(

 .(دعو) ةدام ١994: ءا"“ط

 دمحم :قيقحت «ءيطويسلا نمحرلا دبع نيدلا لالج ءاهعاونأو ةغللا مولع يف رهزملا )١(

 ١: 35١/١. هم ,ةرهاأقلا «هقافرو ىلوملا داج

 فجنلا «بادآلا ةعبطم «شالش هط مشاه ءاهيناعمو لعفلا نازوأ :رظنا (4)

 .اهدعب امو 51 :م6١917١فرشألا

 ةّدج «يندملا راد ءناسمشلا ميهاربإ سوأ وبأ ءاهتاقالعو اهتالالد لعفلا ةينبأ :رظنا (5)

 .اهدعب امو ١5 :م19417 ءاط
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 لواح دقو ."ادمحأ ناميلس ةيطع روتكدلا ةساردو ,"7نيدلا رون ماصع روتكدلا

 ةيفرصلا ةلالدلا ديحوتل ةديدج ةيفرص ةيؤر ميدقت نيرصاعملا نيسرادلا ضعب
 :هلاقم يف لواح يذلا تادا 0 ميهاربإ دياع روتكدلا لعف امك ؛(لعفأ) ةغيصل

 وكما يناعملا لك دري نأ "7(«لعفأ» ةيلعفلا ةغيصلل ةيفرصلا ةلالدلا ديحوت)

 (؛)(ةروريصلاو لعجلا) يه يه ةدحاو ةلالد ىلإ (لعفأ) ةغيصل ةغللا بتك يف

 ىلإ اهدرب ةيبرعلا يف ةرهاظلا هذه ريسفت يف نيرصاعملا ضعب بهذ دقو
 روتكدلاو باوتلا دبع ناضمر روتكدلا دنع هدجن ام اذهو «موزللاو يدعتلا ةيضق
 :ًارقنف ,جاجزلل (تلعفأو تلعف) باتك قيقحت ةمدقم يف يميمتلا يحبص

 جرخ :انلوق لثم يف ةزمهلاب مزاللا يثالثلا لعفلا ىدعتي نأ لصألاف»

 لاعفألا نم ائيش نايحألا ضعب يف دجن اننأ ريغ ءايلع دمحم جرخأو يلع

 راطإ يف - اندنع اذه ريسفتو ءاهريغبو ةزمهلاب ايدعتم يتأي ىحصفلا يف

 يتلا ةيدجنلا لئابقلا لباقم يف «ةزمهلا كرت نم ةيزاجحلا لئابقلا نع فرع ام
 غيصلا وزعب الإ نوكي ال - ةملكلا يف ةميدقلا اهنكامأ يف ةزمهلاب ظفتحت

 لئابقلا ىلإ ةزمهلا نم ةيلاخلا غيصلاو «ةيدجنلا لئابقلا ىلإ ةزومهملا

 :امهلوقب هيجوتلا اذه ىلع ةلثمأ ناققحملا برضي مث .("7«ةيزاجحلا
 ناسل يف امك :؛ةيرظنلا هذه ةحصب دهشي ام ةيبرعلا صوصن يفو»

 ءاهّبحأو هتهلو اذإ «ةأرملا هتنتف :نولوقي زاجحلا لهأو :هلوق نم (نتف) برعلا
 ةرهاظلا هذه سكع ىحصفلا يف لباقن اننأ ريغ «هتنتفأ :نولوقي دجن لهأو

 ءكلذك يدعتملا (لعفأ) بناج ىلإ لصألا يف يدعتملا (لعف) دجن ذإ ءامامت

 «نيدلا رون ماصع «ةّيوغلو ةّيناسل تاسارد بجاحلا نبا ةيفاش يف لعفلا ةينبأ :رظنا )١(

 .اهدعب امو /١151: ٠١١ ءا١ط ؛توريب «ينانبللا ركفلا راد

 .اهدعب امو 45" :دمحأ ناميلس ةيطع ءةيفرص ةيلالد ةسارد «تلعفأو تلعف :رظنا )١(

 ةلجم :تادارجلا ميهاربإ دياع فلخ .د «(لعفأ) ةّيلعفلا ةغيصلل ةّيفرصلا ةلالدلا ديحوت (*)
 .ندرألا «ةيبرعلا ةغللا عمجم

 117 :تاذازحلا ميهاوبإ فلاغ فلخ ان, ء(لعفأ) ةئلغفلا ةغيبصلا ةتفردصلا ةلالدلا ةيحوف (4)
 .قيقحتلا ةمدقم © :جاجزلل تلعفأو تلعف (5)

 -1١7-



 هرودلا ما :هردشلا قاقلا وهدان :للطالا# فكنا و... انقل كفي لكم

 هلصأ سيل ام نوزمهي نيذلا زاجحلا لهأ ةقلذح ببسب جتان هنإف «ةزمهلاب
 ("7«حّصفتلا يف ةغلابم ةزمهلا

 يف ةرثكلا هذه ببس ريربت جاجزلل تلعفأو تلعف باتك اققحم لواح دقو

 اذهب تافلؤملا هذه ترثك امو» :لوقلا ىلإ ابهذف ءبناجلا اذه يف فيلأتلا
 نييزاجحلا كرت نم (لعفأ) ةغيص باصأ يذلا بارطضالا ببسب الإ لكشلا

 نأ ىرن الو ."7ىرخأ ةرات اهتزمه ةدايز يف ةقلذحلاو «ةرات اهتزمهل
 اهنقك ملح هس زكي نأ .ةكفي:( نوي زاجكلا قلك تن ناققحملا اما اه

 انئاملع نديد ناك لب .فيلأتلا نم بناجلا اذهب تينع يتلا تافلؤملا راشتنال

 يف انايحأو «هفينصتل ةلواحم يف «ةيوغل ةرهاظ لكش ام لك عمج وه ءالجألا

 ذي ةيلتمملا 1010 هنو هكتوا رو ةلاراهتم

 در يذلا دمحأ ناميلس ةيطع روتكدلا لوق ىلإ كلذ ريسفت يف ليمنو
 عفاد ىلإ ةرهاظلا هذهب نييوغللا ةيانع درو ءيجهللا فالتخالا ىلإ ببسلا

 :لاق امدنع «يلالد يليلحت

 ةظحالم يف ةغللا وعماج ادب امدنع نيتغيصلا نيب قرفلاب مامتهالا أدب دقل»

 نع ثحبلل يليلحت يسارد عفاد وه امهنيب زييمتلل عفادلا ثيح «نيتغيصلا نيب قرفلا
 هذه يف ةغيص لك ىنعمو ةغيص لك ةئيبو امهمادختسا يف قافثالاو فالخلا طاقن
 براضتل ةجيتن سيلو ةغللا عمجو ثحبلاو ؛ةساردلا ةجيتن أشن امهنيب قرفلاف .. .ةئيبلا

 كلت نم ةئيب لكلف ءاثيدحو اميدق ةيبرعلا تاجهللا وأ تائيبلا نيب مادختسالا يف ءارآلا

 ةردقلا ناققحي امهو «نيتغيصلا نم اهمدختست ةغيص ةفلتخملا تاجهللا وأ تائيبلا
 (7«اهيف اعم امهدوجو لاح يف ةجهللا وأ ةئيبلا كلت دارفأ نيب مهافتلا ىلع

 .هسفن قباسلا قيثوتلا :جاجزلل تلعفأو تلعف )١(

 ؛يميمتلا حيبص .د «باوتلا دبع ناضمر .د :حت ءجاجزلا قاحسإ يبأل تلعفأو تلعف (؟)
 .5 1١992: ءديعسروب «ةينيدلا ةفاقثلا ةبتكم

 ٠١. :دمحأ ناميلس ةيطع .د «ةيفرص ةيلالد ةسارد تلعفأو تلعف (؟")

 تا



 ىلا نفوس قاضيا رج دعي امتنع ةيظح نوتكلا "ا قاف
 هنأب يحوي ام ىلإ بهذي رخآ قايس يف اهرن ءلصاوتلا قيقحت يف امهتردق

 وعديو ىنعملا يف لعفأو لعف قافتا وه لصألا نأ ىأر امدنع كلذ ضقاني
 :لوقي «لعفأو لعف نيب هيف ىنعملا فلتخا اميف رظنلا ةداعإ ىلإ

 ةسمخو نيتئام (تلعفأو تلعف باب)بابلا اذه يف ةبيتق نبا ركذ»

 لاعفألا كلتل ريبكلا مكلا رهظي امم ءلعفأ عم لعف مهيف قفت اميف ًالعف نيرشعو

 لعفأ عم لعف قافتا وه كلذ يف لصألا نأ هنم مهفي امم .ىنعملا يف ةقفتملا

 مث «لعفأ لعف نيب هيف ىنعملا فلتخا اميف رظنلا ةداعإ بجي اذهلو «ىنعملا يف
 نم لصألا اذه نع لّوحتلا بابسأو لماوع ديدحتل ةساردلا هذه جئاتن ضرع

 (")«هفالتخا ىلإ امهنيب ىنعملا قافتا

 قافتا ىلع ةبيتق نبا اهدروأ يتلا لاعفألا ةرثك) سايقملا اذه نأ نوتالو

 وه ىنعملا يف فلتخملا لعج ىلإ باهذلل ايفاك ًايملع ًاببس (نيتغيصلا نيب ىنعملا

 ةيوغللا ةعامجلاب طبترم يلامعتسا يعامتجا قطنم وه ةغللا قطنم نإ ذإ «ذاشلا
 فنص انه نمو «كلذ ري مل - ثحبلا اذه يف هسردن يذلا - جاجزلاف «ةغلل ةقطانلا
 يف فلتخا ام ىلعو «لاعفألا نم ىنعملا يف قفتا ام ىلع تلعفأو تلعف هباتك

 يناتسجسلا ىتح «ةريثك دهاوش امهنم لك ىلع دروأو لاعفألا يف ىنعملا

 نأ رمضي كلذف «نيتغيصلا نيتاه نم ىنعملا ىف : قفتا اميف افنص نيذلا يقيلاوجلاو

 غطوسسمب كافه نكي مل الإ و.« ىتعنتلا يف كفلتخا دق نيتعيدصلا نيته. :نم.ًالاعفأ كانه

 .ةروصلا كلت ريغ ىلع رمألا ناك ول امهيباتك فيلأتل

 اريسفت يناتسجسلا باتك ققحم «ةيطعلا ميهاربإ ليلخ روتكدلا دروأ دقو
 ىلإ اهدرف :؛ةرهاظلا هذه ريسفت يف ثحابلا ىدل ةيملع رثكأ ناك امبر

 :باتكلل هميدقت ين لاق امدنع ءيجهللا ضرافتلا

 برعلا لتابق نم ةليبق لك نأب كلذ ثودح ةيفيك نّيبتن نأ عيطتسنو»
 ةصاخلا ّنكلو .يداعلا اهثيدح يف ةيمالكلا اهتافصب كسمتت تناك مالسإلا لبق

 )١( :دمحأ ناميلس ةيطع .د ءةيفرص ةيلالد ةسارد تلعفأو تلعف ١4.
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 ةيدجلا مهنوؤش يف ةكمب تأشن يتلا ةيجذومنألا ةغللا ىلإ نوأجلي اوناك مهنم

 تايلهاجلا دئاصقلا تلخ اذهلو ءتاجهللا تافص نم نورفنيو رعشلا اهب نومظنيف
 ةشكشكو ميمت ةنعنع نع ةديعبلا ةبذهملا ةغللاب تمظن اهنأل راثآلا كلت نم

 ميركلا نآرقلا لزن املف ءءارهب ةلتلتو سيق عجضتو نازوه ةسكسكو ةعيبر
 هيلا | رتب توعلا قفن قوارف لك دك ةرح زمنا | ةويذألا للا كلي

 :ًالئاق ةيطعلا روتكدلا فيضي مث

 ضعب تتام نآرقلا اهب لزن يتلا ةيبدألا ةغللا دوجو ءارج نمو»

 لعفلا راص دقلف ءدحاو ىنعمب ادرو قلغأو قلغ نيلعفلل ىرج امك لاعفألا

 ."7«اديج ايبرع قلغأ راصو «ةكورتم ةيئدر ةغل (قلغ)

 :رخآ عضوم يف لاقو

 لعجل فورظلا تأتّيهت نأ ميركلا نآرقلا لوزن لبق ثدح هنأ يأرلاو»

 تدلك سلا و: هكا رطاقنلا اين دعت كفاك قف «تاكبللا نيب ةدهوللا | كرم ةكم

 :ةيناسللا رهاوظلا ضعب كلئابقلا مالك يف لخادتف ءءارشلاو عيبلا دوقعو

 كيدكتي :هتمل .مهفت يكل ىودبلا ذخأ و: :«ناعتسا ام :نخآلا ةجنيلا نم: لك زاغتساو
 تراصو «رهاوظلا كلت نمزلا رورمب هتغل يف تلخادتف ؛ةبذهملا ةيبدألا ةغللاب

 (7«يوغللا هلوصحم نم اءزج

 امدنع اقباس هيلإ انرشأ يذلا ينج نبا هيلإ بهذ ناك ام وه يأرلا اذهو

 ىرخألا دافتسا هنإ مث» نيتغللا ىدحإ رعاشلا ةغل نوكت نأ لصألا نأ ىأر

 ةدملا لوطل تقحلف اهل هلامعتسا رثكو ءهدهع اهب لاطو ىرخأ ةليبق نم
 . 7 تنلضألا :هقعلي اهل ةلامعتسا لانصتاو

 ة(1) ١( ناتيحسلا تلعفأو تلعق 0
 .54 :يناتسجسلل تلعفأو تلعف (؟)

 :قينحتلا ةفدقم نم 31:2 58:5 صادتواشللا كلجنأ و كلكف(10)

 ١/ 81١. :ينج نبال صئاصخلا (4)
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 ىلإ نيتغيصلا لامعتسا ريسفت ىلإ ةيطعلا روتكدلا عم قفتن انك نإو
 فاللتخا دوجو نأ ىلإ ليمن انلعجي هسفن رمألا اذه نإف ءتاجهللا نيب لخادتلا

 نيب يلامعتسالا فالتخالا ىلإ ًادئاع نوكي دق نيتغيصلا نيب ىنعملا يف

 :انكيأ كاخيللا

 ءامدقلا نأ ىلإ ضرعلا اذه نم هيلإ صلخن نأ نكمي ام ًاريخأو
 يف لثمتي يفرص راطإ يف ةرهاظلل مهليوأت رصحنا انتاملع نم نيرصاعملاو
 نيب ىنعملا يف فالتخالا نأ نّيبي يجهل ريسفت راطإ يفو «موزللاو يدعتلا
 ءارآ نأ ةقيقحلاو ءامهلامعتسا يف لئابقلا فالتخا ىلإ دئاع نيتغيصلا

 ىنعمب «ءامدقلا انئاملع ءارال ىدص الإ نكت مل ةرهاظلا هذه يف نيرصاعملا

 .ةديدج ةغلب ةميدقلا ةغايصلا ةداعإ وه هولعف ام بلغأ

 :جئاتنلاو ةمتاخلا :اسماخ

 :ةيتآلا جئاتنلا ليجست نكمي ضرعلا اذه دعبو

 ثيح نم ةيوغللا ةداملا يف بتكلا عسوأ ناك يناتسجسلا باتك نإ
 ةبسن يف ةقد رثكأ ناك هنأ امك ءاهترثكو ةداملا ىلع ةلادلا دهاوشلا يف عونتلا

 يف .ءارآلل هتشقانم يفو ءاهباحصأ ىلإ ءارآلا ةبسنو ءاهيلتاق ىلإ دهاوشلا

 عباطلا امهيلع بلغف «؛يقيلاوجلا باتكو جاجزلا باتك نم كلذ ىفتخا نيح

 .فينصتلاو بيوبتلاب هنع ازاتما امهنأ لفغن نأ نود نم «يميلعتلا

 هلعف ام وهو نيتغيصلا نم هانعم قفتا ام ىلع يناتسجسلا رصتقا
 دقو ءامهيف هانعم فلتخا امل اباوبأ فاضأف جاجزلا عسوت نيح يف «يقيلاوجلا

 عم امامت قباطتت هباتك يف يقيلاوجلا اهدروأ يتلا ةيوغللا ةداملا نأ انظحال

 .هنع اهلفن ىلإ ليمن انلعجي امم ءجاجزلا باتك يف ةدراولا ةيوغللا ةداملا

 نيتغيصلا نيب فالتخالا ىلإ تدأ يتلا بابسألا مهأ نإ :لوقلا نكمي

 يلالدلاو يفرصلا فالخلا ىلإو ءانيح لئابقلا نيب يجهللا فالخلا ىلإ ةدئاع
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 ةغيص نم ةملكلا لاقتنال ةيفاضإ ةلالد يطعي ام وهو ءرخآ انيح يلامعتسالاو

 .(تلعفأ ) ةغيص ىلإ (تلعف)
 ةلالدلا يف نيتغيصلا قافتا نإ :لوقلا نكمي «ةقباسلا ةجيتنلا ىلع ءانبو

 ةدراولا ةيوغللا داوملا لك هيف رسفت مراصو ماع نوناق عضو غوسي ال ءانايحأ

 تادارجلا فلخ ثحابلا لعف امك «ةدحاو ةلالدل عوضخلل نيتغيصلا نيتاه ىلع

 ىلع ةمئاقلا ةغللا ةعيبطل فلاخم كلذف «ةروريصلا نوناقل اهعضخأ امدنع

 .ىرخأو ةئيب نيب هيف فالتخالاو لامعتسالا

 يوغللا ركفلا ةيويح نع ةروص مدقي نيتغيصلا نيتاه لوح شاقنلا نإ
 ةراشإلا ىلإ ثحبلا اذه ىعس ام مهأ نم وهو «ةدحاولا ةداملا ةسارد يف يثارتلا

 .هيلإ

00 



 عجارملاو رداصملا

 :ةيبرعلاب عجارملاو رداصملا - ًالوأ

 ١ - «ةيرصملا ولجنألا ةبتكم «ةيبرعلا رارسأ نم ءسينأ ميهاربإ ط١ء ١9155.

 ملعلا راد ءتوريب «ةيبدألاو ةيوغللا تاحلطصملا سوماق «هقافرو بوقعي ليمإ - ؟
 ١9/17. ؛١ط «نييالملل

 ناويد «تاغللا ةيميلعت لقح ةيقيبطتلا تايناسللا يف تاسارد :يناسح دمحأ - ”

 7٠١95. ,؟ط «رئازجلا «ةيعماجلا تاعوبطملا

 «قشمد «برعلا باتكلا داحتا «ةيلالدلا لوقحلا ةيرظن يف ةيثارت لوصأ :زوزع دمحأ - :

1 

 ءايبيل باتكلل ةّيبرعلا رادلا «ثارتلا يف ةيبرعلا تاجهللا :يدنجلا نيدلا ملع دمحأ - ه

 ١95/5. «سنوت

 ١1195. ,١ط «ءركفلا راد ءقشمد «تايناسللا ئدابم :رودق دمحأ - ؟

 «يلالدو يوحنو يفرص مهفل ةلواحم ؛ءيوغللا توصلا فئاظو نم :كشك دمحأ - ٠

 /١9191. ,؟ط .ةرهاقلا

 ١ - «؛؛ط «ةرهاقلا ء«بتكلا ملاع «ةلالدلا ملع :رمع راتخم دمحأ ١91397.

 ؛بجاحلا نبا ةيفاش حرش :(يذابارتسألا نسحلا نب دمحم نيدلا يضر) يذابارتسألا - 4

 ١9/7. :؛توريب «ةيملعلا بتكلا راد «هقافرو نسحلا رون دمحم :قيقحت

 فقولا حاضيإ :(يوحنلا يرابنألا مساقلا نب دمحم ركب وبأ) يرابنألا نبا - ٠

 :ناضمر نمحرلا دبع نيدلا ييحم :حت «لجو تزع هللا باتك يف ءادتبالاو

 ١91١. ةيبرعلا ةغللا عمجم ءقشمد

 لضفلا وبأ دمحم :قيقحت «نييوغللاو نييوحنلا تاقبط :يديبزلا ركب وبأ ١-

 ١1955. «,؟ط «ةرهاقلا ءفراعملا راد «ميهاريإ

 .37ط «باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا ءاهانبمو اهانعم ةيبرعلا ةغللا :ناسح مامت - ١

48 ,. 

 ١ - «ةرهاقلا ءبتكلا ملاع «ةيوغل تاداهتجا :هسفن ١ /ا5٠٠١1.

 با ع



 «ليجلا راد ءنامع «نامع راد :ءيلهاجلا رعشلا يف رطملا «مليوس وبأ رونأ - 5

 1١9417. ءى3ثط «توريب

 هققح «ليزنتلا ملاعم .(ه١٠5 ؛يوغبلا دوعسم نب نيسحلا دمحم وبأ) يوغبلا -

 ملسم ناميلس - ةيريمض ةعمج نامثع - رمنلا هللا دبع دمحم هثيداحأ جرخو
 .م 1919١ا- ه ١5١1 .؛ة؛ط «عيزوتلاو رشنلل ةبيط راد ءشرحلا

 ١1559. «ةرهاقلا «ةيبرعلا ةغلل يوحنلا رّوطتلا :رسارتسجارب - 5

 ١114. .ءاضيبلا رادلا «ةفاقثلا راد «ةغللا يف ثحبلا جهانم :ناسح مامت -

 معنملا دبع دمحم :قيلعت ؛«ةسامحلا ناويد ؛(يئاطلا سوأ نب بيبح) مامت وبأ -

 ١1520. «.ةرهاقلا ؛ةجافخ

 «(ملاعلل ةينارقلا ةيؤرلا ةلالد ملع) نآرقلا يف ناسنإلاو هللا ءوستوزيإ وكيهيشوت - ٠

 .١٠٠7ا/ ءااط «؛توريب «ةمجرتلل ةيبرعلا ةمظنملا ءداهجلا دمحم لاله :رت

 ةسارد ضيرعتلاو ةيانكلا (يبلاعثلا دمحم نب كلملا دبع روصنم وبأ) يبلاعثلا - ١

 /١919. «ءةرهاقلا ءرشنلاو ةعابطلل ءابق راد ءديرف نيسح ةشئاع :قيفحتو

 «قشمد «ةمكحلا راد «باوبلا ميلس ناميلس :حت «ةيبرعلا رسو ةغللا هقف :هسفن - ١"

 .1984 .”ط

 ةرازو تاروشنم ءروشاعلا ركاش :حت «نسحلا حيبقتو «حيبفلا نيسحت :هسفن - 35

 3١ ١9/1١. «دادغب «ةينيدلا نوؤشلاو فاقوألا

 ةعبطم «نوراه مالسلا دبع :حت «ناويحلا (ه5755 نامثع نب ورمع) ظحاجلا - 5

 .الب ؛ةرهاقلا «ءيبلحلا يبابلا

 .الب «توريب «ليجلا راد ءنوراه مالسلا دبع :حت «نييبتلاو نايبلا :هسفن - 5

 «توريب «ءدمحلا يرودق مناغ :حت ءديوجتلا ملع يف ديهمتلا :يرزجلا نبا - "1

 ١9/85. «.١ط «ةلاسرلا ةسسؤم

 «هقيفرو يطيقنشلا هللا بيبح دمحم :حت «نيبلاطلا دشرمو نيئرفقملا دجنم :هسفن - "1

 .(ه )١١5٠0 رهزألاب سدقلا ةبتكم

 .الب ؛عابضلا دمحم يلع هحيحصت ىلع فرشأ ءرشعلا تاءارقلا يف رشنلا :هسفن -

 :ةيرظنلا ءاقيبطتو ةيرظن «برعلا مالكل ةيلكشلا طامنألا :نيدلا سمش لالج -61

 ©١9192. «,ةيردنكسإلا «ةيعماجلا ةفاقثلا ةسسؤم

0 



 ةعابطلل ىدهلا راد «توريب ءراجنلا يلع دمحم :حت ءصئاصخلا :ينج نبا - ٠
 اهدا ل ويشفلا و

 ١ - «ملقلا راد ءقشمد ءيوادنه نسح :حت «بارعإلا ةعانص رس :هسفن ط3١ء 1١9/26.

 دحاو ىنعمب تلعفأو تلعف ىلع ءاج ام :(دمحأ نب بوهوم روصنم وبأ) يقيلاوجلا - ١"

 ١1/7. «قشمدب ركفلا راد «ءيبهذلا دجام :قيقحت ءمجعملا فورح ىلع فلؤم

 دمحأ :قيقحت ؛.حاحصلا :(يرهوجلا دامح نب ليعامسإ رصن وبأ) يرهوجلا - ”"

 ١9/17. «؛ط «؛توريب «نييالملل ملعلا راد ءراطع روفغلا دبع

 ؛ةرهاقلا «يناذمهلا هللا ضيف نيسح «حت «ةنيزلا باتك :يزارلا متاح وبأ - "4

 .94١©ه7/ «,ةلاسرلا ةعبطم

 7٠١5. ؛؛ط «قشمد «رئاشبلا راد «هتافلؤمو هتريس يرابنألا نبا :نماضلا متاح - "5

 :مالعإلاو ةفاقثلا ةرازو تاروشنم «ةغللا يف فدارتلا :يبيعل كلام مكاح - 5

 ١15/٠. «قارعلا

 «ةضهنلا ةبتكم تاروشنم «هيوبيس باتك يف فرصلا ةينبأ :يثيدحلا ةجيدخ - ”

 .م116١ «دادغب ءاط

 ةبتكم «دادغب خيرات :(يلع نب دمحأ ركب وبأ ظفاحلا) يدادغبلا بيطخلا -

 .الب ءركفلا راد ؛ةرهاقلا ,ءيجناخلا

 «(لعفأ) ةّيلعفلا ةغيصلل ةّيفرصلا ةلالدلا ديحوت :تادارجلا ميهاربإ دياع فلخ - 4

 ©7١١. «نونامثلاو عباسلا ددعلا «يندرألا ةيبرعلا ةغللا عمجم ةلجم

 دبع نيدلا ييحم :قيقحت «نامزلا ءانبأ ءابنأو نايعألا تايفو :ناكلخ نبا - ٠

 ١988. :؛توريب ءديمحلا

 بيرع يف تادرفملا ؛«(دمحم نب نيسحلا مساقلا وبأ) يناهفصألا بغارلا - ١

 ىفطصم رازن ةبتكمب ثوحبلاو تاساردلا زكرمب دادعإلاو قيقحتلا مت «نآرقلا

 .الب «زابلا ىفطصم رازن رشانلا ءزابلا

 ١ - ثعبلا ةعماج تاروشنم «تايناسللا ىلإ لخدم ءينامضقلا ناوضر /١91/8.

 (ريتسجام ةلاسر) ءديوجتلا ءاملع ىدل ةيتوصلا تاساردلا :دوبعلا نيسح - ؛"

 1557 وقم ةعفاخ

 كو



 دمحم قيقحت ءحيصفلا حيحصت :(رفعج نب هللا دبع دمحم وبأ) هيوتسرد نبا - 4

 ىلعألا سلجملا «فاقوألا ةرازو «باوتلا دبع ناضمر ةعجارم «نوتخملا يودب

 .ةيمالسإلا نوؤشلل

 «يكبلعبلا يزمر :قيقحت «ةغللا ةرهمج :( نسحلا نب دمحم ركب وبأ) ديرد نبا - 5
 ١9/1. ء١ط ؛توريب «نييالملل ملعلا راد

 ١5/177. ؛؟ط «ةرهاقلا ءيجناخلا ةبتكم «ةغللا هقف يف لوصف :باوتلا دبع ناضمر - 5

 ةيرصملا ةعماجلا يق اهاقلأ تارضاحم «ةيبرعلا ةغلل يوحنلا روطتلا :هسفن - 0

 ١9/7. «يجناخلا ةبتكم ءرسارتشجارب قرشتسملا

 .الب «ةرهاقلا «يجناخلا ةبتكم «هنيناوقو هللعو هرهاظم ؛يوغللا روطتلا :هسفن -

 «سوماقلا رهاوج نم سورعلا جات 3382١(. ىضترم دمحم ديسلا) يديبزلا - 1
 .5:"1 ءرصمب ةيريخلا ةعبطملا

 ناضمر .د :همدقو هققح :؛تلعفأو تلعف :(يرسلا نب ميهاربإ قاحسإ وبأ) جاجزلا - ٠

 ©١13. ء١ط ءديعسروب «ةينيدلا ةفافثلا ةبتكم «يميمتلا حيبص .د «باوتلا دبع

 :قيقحت «نآرقلا مولع يف ناهربلا :(هللا دبع نب دمحم نيدلا ردب) يشكرزلا ١-
 الب ,"ط «؛توريب رشنلاو ةعابطلل ةفرعملا راد ءميهاربإ لضفلا وبأ دمحم

 بتكلا ءايحإ راد ءرصم «ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم :حت ةيناث ةعبط اندمتعاو)
 .(1١ه51 ءا١ط «يبلحلا يبابلا تاروشنم «ةيبرعلا

 ميهاربإ :قيقحت ءحيصفلا حرش :(ورمع نب دومحم مساقلا وبأ) يرشخمزلا - ١
 .ه1١51١/ «ةّيدوعسلا ةّيبرعلا ةكلمملا «يدماغلا

 ١155. ءرصم «ةيملعلا بتكلا راد «ناويدلا ءىملس يبأ نب ريهز - 5

 ”5٠١. ؛.؟ط «توريب «بتكلا ملاع ؛ءعبسلا تاقلعملا حرش :ينزوزلا - 5

 ١915٠. «ةرهاقلا ء«بابشلا ةبتكم ءرشب لامك :رت «ةغللا يف ةملكلا رود :ناملوأ نفيتس - 5

 ليلخ .د :حت «تلعفأو تلعف :(نامثع نب دمحم نب لهس متاح وبأ) يناتسجسلا - 5

 ١1935. .؟ط «توريب ءرداص راد «؛ةيطعلا ميهاربإ

 ١11١. ءصمح «ثعبلا ةعماج تاروشنم ءصمح «وحنلا لوصأ يف :يناغفألا ديعس - 0

 دمحأ :قيقحت «قطنملا حالصإ :(قاحسإ نب بوقعي فسوي وبأ) تيكسلا نبا -

 .ةرهاقلا ءفراعملا راد ؛ءنوراه مالسلا دبع ؛ملاس دومحم

- 1 51/- 



 رشنلل نونحس راد «نونفلاو مولعلاو بادآلل يسنوتلا عمجملا «يديبعلا راتخملا

 .مما15 ,ء”؟ط «سنوت «عيزوتلاو

 (ةذج «حالملا رساي :رت «ةيبرعلا ةغللا يف يتوصلا ليكشتلا :يناعلا ناملس - ٠

 ١5/85. .١3ط «يفاقثلا يبدألا يدانلا

 ١ - ءرصم «ةمجرتلل ةراون «بايسلا رعش يف عاقيإلا :يوارحب ديس 5 ١1,.

 ١ - «؛توريب «قورشلا راد «نآرقلا لالظ يف ,بطق دّيس ١9175

 «نوراه مالسلا دبع :قيفحت «باتكلا :(نامثع نب ورمع رشب وبأ) هيوبيس - 19

 .م١ 8/8 ؟ط ,ةرهاقلا «يجناخلا ةبتكم

 ,.١١3ا/ 3كط «توريب «سيلبون راد «نآرقلا مولع يف ناقتإلا :يطويسلا - 5

 «يبرعلا باتكلا راد ءينيحرت زياف ةعجارم ءوحنلا يف رئاظنلاو هابشألا :هسفن - 5

 ١1559. لطم توريب

 ؛هقافرو ىلوملا داج دمحم :قيقحت ءاهعاونأو ةغللا مولع يف رهزملا :هسفن - ١

 /١15. ,ةرهاقلا

 زشتلاو ةعابطلل ةنيوه ناد ةةيقيطتلا :كايئابللا :يف .ندؤرد# ”ديقلي علابص: غ7
 5:١١9. «؛ة؛ط «:رئازجلا «عيزوتلاو

 نوؤشل ةماعلا ةئيهلا «ةيفصو ةيخيرات ةسارد ميمت ةغل :يقابلا دبع يحاض - 1

 .ما 6 ,ةرهاقلا ؛ةّيريمألا عباطملا

 251٠ «يلمآلا بلاغ نب ريثك نب ديزي نب ريرج نب دمحم رفعج وبأ) يربطلا - 4

 «توريب «ةلاسرلا ةسسؤم ء؛ركاش دمحم دمحأ :حت «نآرقلا ليوأت يف نايبلا عماج

 ماحد - ا ه ١:٠١ 3ثط

 «ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم :قيفحت «نييوحنلا بتارم :يوغللا بيطلا وبأ -ا/٠

 ١91520. «ءةرهافلا

 .الب ءاط «فراعملا راد ءرصم «يفاولا وحنلا :نسح سابع - ١

 رادلا «سنوت ءايبيل ,ةيبرعلا ةراضحلا يف يناسللا ريكفتلا :يدسملا مالسلا دبع - /؟

 ١9/1١. باتكلل ةيبرعلا

 ١195865. ىط

 هاا



 رشنلل قورشلا راد «لافطألا دنع يوغللا دادعتسالا ةيمنت :لاعم وبأ حاتفلا دبع - 5

 5٠٠٠١. تط «ندرألا نامع «عيزوتلاو

 ١9/5. «نامع ءركفلا راد ءيبرعلا مجعملاو ةلالدلا ملع :هقافرو ةفيرش وبأ رداقلا دبع -

 راد توريب «جهنملا يف ثحب ؛ثيدحلا سردلاو يبرعلا وحنلا يحجارلا هدبع -

 . ١48 «.ةضهنلا

 نانبل «توريب «ةيبرعلا ةضمهنلا راد «ةيبرعلا ميلعتو يقيبطتلا ةغللا ملع :هسفن - الا/

 5١٠١54, تا

 ةّيوغلو ةّيناسل تاسارد بجاحلا نبا ةيفاش يف لعفلا ةينبأ :نيدلا رون ماصع -

 ١91351. .١ط :؛توريب «ينانبللا ركفلا راد

 يف ةيبرتلا ةيلك «ةيفرص ةيلالد ةسارد تلعفأو تلعف :دمحأ ديسلا ةيطع -4

 .(رشنلا نامزو ناكم ىلإ ةراشإلا نم تلخ) سيوسلا
 ناسللا ةلجم ءىرخألا تاغللاب نيقطانلل يبرعلا مجعملا يف ىخوتن اذام :يمساقلا يلع - ٠

 ١9/7. «طابرلا 7١, :ددعلا ءيبرعلا نطولا يف بيرعتلا قيسنت بتكم ؛يبرعلا

 نبا دنع ةيفرصلا ةلالدلاو ةيتوصلا ةلالدلا :نمحرلا دبع دهاجم ميركلا دبع - ١

 ١94٠. ةعبارلا ةنسلا ءراذآ )١5( ددعلا «ركفلا ملاع ةلجم ءينج
 ١ - ؛ضايرلا ؛خيرملا راد «ةيبدألاو ةيوغللا تاحلطصملا مجعم :داّيع تزع ةيلع ١585.

 «توريب «ءيلشعرم نمحرلا دبع :حت «ءادتبالاو فقولا يف :ينادلا ورمع وبأ - ,؟

 .1985 ؛١ط «ةلاسرلا ةسسؤم

 ١9/5. ,؟ط ءركفلا راد ءقشمد ءنسح ةزع :حت ءفحصملا طقن يف مكحملا :هسفن - 5

 «يبرعلا باتكلا راد ,بوقعي ليمإ .د :هققحو هعمج «ناويدلا «موثلك نب ورمع - 5

 .11955 .؟5ط «توريب

 .الب ءرصمب ةيبرعلا ةعبطملا ءديعس نيمأ :هحيحصتب ينع «ناويدلا حرش «ةرتنع - 5

 ١111. ءا١اط «قشمد ءسالط راد «ةغللا ملع يف :تاميلط يزاغ - "7

 دولخلا ةعبطم «؛ديوجتلا ءاملع ىدل ةيتوصلا تاساردلا :دمحلا يرودق مناغ -

 ١9/85. 3ط «دادغب

 ةغللا هقف يف يبحاصلا :(ينيوزقلا ايركز نب دمحأ نيسحلا وبأ) سراف نبا - 8

 ةعبطم ءرقص دمحأ ديسلا :حت ءاهمالك يف برعلا ننسو اهلئاسمو ةيبرعلا
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 عضوو اهيلع قلع ةيناث ةعبط اندمتعاو) 2١917 «ةرهاقلا ؛يبلحلا يبابلا ىسيع

 ١31917(. ء١ط توريب «ةيملعلا بتكلا راد ء.جسب يلع دمحأ :اهيشاوح

 بتكلا راد ةعبط «هليمزو يتاجن فسوي دمحأ :حت «نآرقلا يناعم :ءاّرفلا - ٠

 ©١15. ةيرصملا

 مولعلاو بادآلا ةيلك ةلجم «ةفيظولاو موهفملا :ةيبرعلا رئامض :ةقودند ةيزوف - ١

 .رئازجلا «:ةركسب ءرضيخ دمحم ةعماج «سداسلا ددعلا «ةيعامتجالاو ةيناسنإلا

 ؛ةرهاقلا ؛ثارتلا راد ءرقص دمحأ ديسلا :حت «نآرقلا لكشم ليوأت :ةبيتق نبا - ١

 .191ا/9 نط

 .خيرات الب ء«توريب «ةلاسرلا ةسسؤم «يلادلا دمحم :قيقحت «بتاكلا بدأ :هسفن - 41

 سمش يجرزخلا يراصنألا حرف نب ركب يبأ نب دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ) يبطرقلا - 4
 ملاع راد ءيراخبلا ريمس ماشه :حت «نآرقلا ماكحأل عماجلا ء.(ه 517١ «؛يبطرقلا نيدلا

 -"*7٠١. ه1 557 ءةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ءضايرلا ءبتكلا

 ء(هالا/5 يقشمدلا يشرقلا ريثك نب رمع نب ليعامسإ ءادفلا وبأ) ريثك نبا - 5

 «عيزوتلاو رشنلل ةبيط راد «ةمالس دمحم نب يماس :حت «ميظعلا نآرقلا ريسفت

 .م1194- ه6٠٠1:7١ ”ط

 نجهتسملل ةيلالد ةسارد «ةيوغللا تاروظحملا :نيدلا ماسح يكز ميرك - 71

 ١1/86. «,١ط «ةرهاقلا «ةيرصملا ولجنألا ةبتكم «ظافلألا نم نسحملاو

 ١9595. ؛فراعملا راد «ةغللا ملع يف تاسارد :رشب لامك -

 ةسسؤم «يلادلا دمحأ دمحم :حت «لماكلا (ديزي نب دمحم سابعلا وبأ) دربملا -

 1١95/5. .ىه1ط «توريب «ةلاسرلا

 تاطوطخملا دهعم «ءيفريصلا لماك نسح :حت «ناويدلا :يدبعلا بقثملا - 81

 ©١95. «.ةرهاقلا :«ةيبرعلا

 .الب «؛ط ؛قرشلا راد «توريب «ةيبرعلا ةغللا هقف يف تاسارد :يكاطنألا دمحم - ٠

 ماظنل ةنراقم ةسارد عم رئامضلل ةيباطخلا فئاظولا :فيرع رضخ دمحم ١-

 ثارتلا ءايحإو ةيملعلا ثوحبلا دهعم «ةيزيلكنإلاو ةيبرعلا نم لك يف رئامضلا
 .ه505١ :(؟) اهبادآو ةيبرعلا ةغللا ثوحب ةلسلس «ىرقلا مأ ةعماج «يمالسإلا

 ١51/٠١. ؛ةرهاقلا ءفراعملا راد «ةيبرعلا ةغللا يف رئامضلا ءربجلا هللادبع دمحم - 5

 -15 ع .-



 دمحم ىلع ةيانعب ءديوجتلا ملع يف ديفملا لوقلا ةياهن رصن يكم دمحم - ١7
 .(ه )١١59 يبلحلا يبابلا ةعبطم ءرصم «عابضلا

 ١955. «؛ةيردنكسإلا ءفراعملا راد ءجهنمو يأر «عمتجملاو ةغللا :نارعسلا دومحم - 5

 ١9557. ءةرهاقلا «ةيبرعلا تاساردلا دهعم ءاهروطتو ةيبرعلا ظافلألا ةلالد :لماك ددارم- 5

 ةبتكم «ةيبرعلا ةلمجلا بيكرت يف طبرلاو طابترالا ماظن :ةديمح ىفطصم - ١1
 .91١ا/ا/ ءاط «توريب «نورشان نانبل

 راد «برعلا ناسل :(مركم نب دمحم نيدلا لامج لضفلا وبأ)روظنم نبا - 7
 1١555. ,؟"ط «توريب ءرداص

 ؛هدالوأو يبابلا ةعبطم «قيبطتو دعاوق ءيبرعلا وحنلا يف :يموزخملا يدهم -

 15353: زدطنم

 ؛ةرهاقلا ءفراعملا راد «ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم :حت «ناويدلا «ينايبذلا ةغبانلا - 4

 . ١1

 «ةفرعملا ملاع ةلسلس ؛ةرصاعملا ةيوغللا تاساردلا ىلع ءاوضأ :امرخ فيان - ٠٠

 .91١ا// ,3:ددعلا ؛ءتيوكلا

 بئاغرو نآرقلا بئارغ ريسفت ؛(يدحاولا دمحأ نب يلع نسحلا وبأ) يروباسينلا - ١
 .الب «توريب «ةيملعلا بتكلا راد ءنيرخآو دوجوملا دبع دمحأ لداع :حت «ناقرفلا

 .م١317١:فرشألا فجنلا «بادآلا ةعبطم «اهيناعمو لعفلا نازوأ :شالش هط مشاه - 7

 «قشمد «عيبانيلا راد ءاليكشتو ةغل يرعشلا صنلا ةءارق :بلاطلا دمحم لياه -

 يق

 «بلاطلا دمحم لياه «ةيبرعلا ةيوغللا ةموظنملا يف يميغنتلا ليكشتلا :هسفن - 5

 )5٠٠١(. ثعبلا ةعماج ءريتسجام ةلاسر

 عوبسألا «يفسلفلا ريفكتلا يف ةيبرعلا ميغنتل يقيزيفلا - يقطنلا ساسألا :هسفن - 65

 ١119/1١١/7. خيرات (52/) ددعلا ءقشمد ؛برعلا باتكلا داحتا «يبدألا

 ؛هليمزو كرابملا نزام :حت «بيراعألا بتك نع بيبللا ينغم :ماشه نبا - 5

 .ثعبلا ةعماج تاروشنم «يناغفألا ديعس ةعجارم

 :حت «نيتعانصلا باتك (لهس نب هللا دبع نب نسحلا) يركسعلا لاله وبأ - ١

 بتكلا ءايحإ راد «ميهاربإ لضفلا وبأ ميهاربإ دمحمو «يواجبلا دمحم يلع
 ١9557. «ةرهاقلا ءيبلحلا يبابلا ىسيع «ةيبرعلا

1 



 .الب «يبنتملا ةبتكم «ةرهاقلا «بتكلا ملاع «لصفملا حرش :شيعي نبا - ١1

 :ةيزيلكنإلاب عجارمو رداصم - ًايناث
 1- ةمما1عل انمعنادأ16غ5 اطل ذعانملر لكل 8ظطقلاطااب 1طع 0معاط2 101176151[,

 110101 آان (01 115غ مائط115160 0

 2- 1016102215:0 طبمطعطل151ج5 220 اطعم آ20هنبط1ءامللع ,طالات] اخخاك 5001

 , نا ماكتام ظانطأ1 ةطعتو ,ل]صع. ]عانت ال هداك

 3- ]101ءك1هم219' 05 طنمطعتم]ىك115 1. آلا/. 27011051 ,ماياا1زطع0ل طال 2010

 [لم17 لولا ظرعوو امعر 8[عكتت آلهة

 4- ]12هنطاءدمعملع ةهصل طتمطعتستكصتنك ]م 8سكامعدد ظمعاتوطبرطا2)0 ذلاذل خلل

 1/111 ف ظطاخ ,[ل0157تاك11 01 012063 1ةعانلا7 01

 5- 5كءروبدلاا٠؟ طدو]1 ءاغ طاتمطعطتتختم ان اط/دتتاتم فطتكرد ال ءا1017 1008م. 1111536101 01
 01عمعع) طالطااطا (0125520 ططامللاشلل])طذ, انط11ع151505 خل1عدطأع
 1015ه عا]جطعدن: 2 ز]هانت221 01 طمعاتوسا» دطل فس عت عدص دا10165 33 (2006):مم.11-

1137-8 :15511 

 6- (م1مان5 كصحاترت515 هآ ظصعاتمال طتصاطعتصتئال 12 (011هعع طصعاتما (3) ,111١ال4
 ال خلا 1,0 عا1ذط امض عان2عع :1ءدعطلمع : 701.6, 810. 8: 2013 ,آ[ذذلل 1916-
 4742 155-8 4750-1916 ,مانطا1ذطعل 5)) (نهصدلتقت (نءداعت ه1 دءاعدعع ةتتل
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 7- طنمطعتمس]ك1125 ]0ءدنط. آ)1. كدلصتف 1130030, 1آ031235ءها15 []2191511آ9' ]0111131

.(59- 41 ) :2009 ,510.1+2 1701.25 



 .م

 ف ره

 ةحفصلا

 5 ةمدقملا

 :ملوألا ماصفلا

 1 ميركلا نآرقلا يف ءاملا ةظفل تالالد

 ا ا ةيعامتجالا تايوغللا ءوض يف ةيبرعلا ةغللا يف روظحملا نع ريبعتلا

 : ثلاثلا ماصفلا

 هلق ةّيعامتجالا تاّيوغللا ءوض يف تاقلعملا يف ملكتملا رئامض

 : عبارلا لصفلا

 /6 ...يبرعلا ثارتلا يف ميغنتلا ةرهاظ يف ةبراقم ةلالدلا هيجوت يف هرثأو ميغنتلا

 : سماك لصفلا

 ١١7 . ..... ةلالدلاو جهنملا يف ةسارد يبرعلا ثارتلا يف (تلعفأو تلعف) بتك

 نا ا عجارملاو رداصملا
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 بلاطلا دمحم لياه .د

 .ثعبلا ةعماج - ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق يف ءدعاسملا ةيقيبطتلا تايوغللا ذاتسأ -

 .ثعبلا ةعماج - تاغلل يلاعلا دهعملا يف ةّيبرعلا ةغللا ميلعت مسق سيئر -

 :هتافلؤم نم -

 .م5١١١ «قشمد «عيبانيلا ناد" ةيكش ون ةعل ةغل :قوعشلا حلا ةءارق -

 .م5١٠7 ءمامّتلا «ةيقرشلا ةقطنملا يدان «(ّمحم نسح بيدأ عم كارتشالاب) «ةضمولا ةديصق -

 .م١١١٠ «عيبانيلا راد ةيوعشلا ةياوغلا تانلامجا»

 ا قمل يسابلا هقاودتلا نصا فا ةلالادلا كال وخلو د

 7١١. 5 «؛قشمد «باتكلل ةّماعلا ةئيهلا قشعلا باطخ تايلجت «قبحلا سراح -

 .م٠١١١© ,ةرهاقلا «ةقورأ راد «يبدألا ليختملا يف -

 ةعماج تاروشنم ؛(ينامضقلا ناوضر .د عم كارتشالاب) «تادرفملاو ةلالدلا ملع -

 .م6١١5 «,ثعبلا

 ا «ثعبلا ةعماج تاروشنم ؛ةيوغللا تاراهملا ىلإ لخدملا -

 /٠١117 ىلوألا ةعبطلا
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 فاالاغلا ةملك

 تالالد دنع فقوتيف «ةيقيبطتلا ةيناسللا اياضقلا نم ًاددع باتكلا مدقي

 هرثأو ميغنتلاو «ةيعامتجالا تاّيوغللا ءوض يف تافلعملا يف ملكتملا رئامضو

 ابولسأ ادمتعم ءيبرعلا ثارتلا يف (تلعفأو تلعف) بتكو «ةلالدلا هيجوت يف

 فدهت يتلا ىمسألا ةياغلا نإ .ًاعم ةعتملاو ةدئافلا ققحي ءاباذج ًايليلحتو ًايملع

 ىلإ ةرصاعملا ةيوغللا تاساردلا تافتلا ةرورض يه تاساردلا هذه اهيلإ

 هابتنالا تفل اهتاياغ نمض نم ناك كلذك ءريظنتلاب ءافتكالا مدعو «قيبطتلا

 سرد ىلإ ةجاحب تلاز ام يتلا ةيوغللا اياضقلاو رهاوظلا نم ريثك ىلإ
 تايينادسلا يف نط اننم ةداقتننالا لالخ نم ةديدجلا ىورلا ميدقتو:«صيخستو

 .تايرظنو ءارآ نم ةئيدحلا

 1١- 5غ هد


